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ZAGROS EDITIONS

ز نا ن و   ا نقال ب 1357
ن تجر بــه ا تحا د ملی ز نا

مغیثی هایده 





دكرت هایده مغیثی، در دوران انقالب از مؤسسین 

و از اعضاء کمیته ی اجرایی »اتحاد ملی زنان« و 

هیئت تحریریه ی نرشیات آن سازمان، »برابری« 

و  ارشد  پژوهش گر  او  بود.  مبارزه«  در  »زنان  و 

استاد باز نشسته ی مطالعات زنان و جامعه شناسی 

دانشگاه یورك در تورنتو -کانادا است. بسیاری از 

کتاب ها و مقاالت او به زبان های آملانی، عربی، 

فرانسه، اسپانیائی، کره ای، کردی، و ترکی ترجمه 

شده است. جایزه ی پژوهشی و عضویت در بنیاد 

در سال ٢٠11،  ترودو«  الیوت  »پی یر  آکادمیک 

از   ،»۲01۵ سال  برجسته ی  استاد  »جایزه ی  و 

استادان  اتحادیه های  کنفدراسیون  زنان  کمیته ی 

دانشگاه های اونتاریو، از جمله جوایز آکادمیک 

او است.
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پیش گفتار

چهل سال از انقالب بهمن 13۵7 در ایران می گذرد. علیرغم تعداد بی شامر پژوهش های 

آکادمیک، مقاالت ، کنفرانس  ها ، تحلیل ها و رشح و تفسیر هایی که انقالب را از زوایای 

گوناگون بررسی کرده اند، هنوز یک سؤال پیچیده ذهن بسیاری از ایرانیان را - خواه 

کسانی که فعاالنه در آن رشکت داشته اند ، و یا آن هایی  که ناظِر روند شکل گیری و 

رسانجام انقالب بوده اند - به خود مشغول می دارد: 

اغلب گفته  به طوری که  یا  را طی كند، و  انقالب می توانست مسیر متفاوتی  این  آیا 

می شود: با توجه به سلطه ی باور های دینی و نفوذ مال ها و وجوِد شبکه  های مذهبی و 

مهارت های فریب کارانه شان در جلب توده  ها، هر آن چه كه مخالفاِن آن ها می كردند، باز 

هم منی توانست راِه برآمِد بنیاد گرایان، فرصت   طلبان و عوامل شان به قدرت را سد کند؟ 

شاید این گفته درست باشد که ملتی که حافظه ی تاریخی نداشته باشد، محکوم به 

تکراِر رویداد های نامطلوب تاریخی است، یا تکرار تاریخ به شکل مضحکه که پیش تر 

برقراری ی  که  است  باور  این  بر  بررسی حارض،  بوده.  تجربه شده  تراژیک  به شکل 

انقالب، علیرغم استعداد وافر آیت  الله  از  ایراِن پس  حکومت خودکامه ی دینی در 

خمینی و اسالم گرایان به سوء استفاده از عقاید دینِی مردم و به کارگیری آن ها به سود 

منافع خود، و هم چنین مهارت در به کارگیری ی اشکال متعدد خشونت برای حذف 

مخالفان، امری اجتناب ناپذیر نبود. بگذریم که شاید اصوال وقوع خوِد انقالب بهمن نیز 

اجتناب ناپذیر نبود که البته این مطلبی  جداگانه است و نوشته ی دیگری را می طلبد. 

خمینی  آیت الله  رسیدن  به  قدرت  که  است  این  حارض  کتاب  در  عمده  فرضیه  ی 

به عنوان رهرِب بی چون  و چرای انقالب ایران، حذف بی  رحامنه ی اپوزیسیون از صحنه، و 

استقرار حكومت مطلق گرای مال ها در روندی نامیمون صورت گرفت که بی  تجربه گی 

دوران  سیاسی  استبداد  ناگزیر  )که خود محصول  اپوزیسیون  سیاسی  بی دانشی ی  و 



پهلوی بود( از سویی؛ و مشابهت نسبی فرهنگی آنان با اسالم گرایان در باره ی موانع 

پیرشفت سیاسی و اجتامعی ایران، و توهامت موجود در باره ی اولویت های جامعه و 

انقالب از سوی دیگر، در پیروزی بنیاد گرایان نقشی اساسی داشت. جز این، چه گونه 

می توان سازگاری یا سکوت اکرثیت نیرو های لیربال و چپ در برابر خشونت خونبار 

رژیم  مستخدمین  و  کارگزاران  به  اول نسبت  روز های  در هامن  را  اسالمی  حکومت 

پهلوی، و یا برخورد ناپی گیرانه  با قانون اساسی ی رژیم جدید برای ظاهِر قانونی دادن 

به رژیم مطلقه ی اسالمی، و جدی نگرفنت نخستین گام هایش برای رشعی کردن حقوق 

اجتامعی و قانونی شهروندان، به خصوص حقوق زنان و در هم شکسنت مقاومت آنان 

در برابر پوشش اسالمی  را درک کرد؟ این ناپی گیری ی نیرو های متشکل غیر مذهبی، 

برابر  در  نیرو ها  این  ایستاده گی ی  سنجش  برای  بود  محکی  جدید  حکمرانان  برای 

سیاست هائی که بنیادگرایان اجرای آن ها را در نظر داشتند. این امر، به رژیم جدید 

امکان داد تا زیرکانه از نیروی موجود پلیس و مأموران امنیتی رژیم سابق استفاده 

برفراز رِس یکایک شهروندان بگسرتاند؛  به تدریج  را  استبداد خونبار خود  تور  تا  کند 

دگر اندیشان  در آورد ؛  کامل خود  کنرتل  در  را  تبلیغاتی  و  ارتباط جمعی  سازمان های 

مذهبی و اقلیت های قومی  ایران و تقاضای دیرینه ی آنان برای خودگردانی را رسکوب 

کند؛ مطبوعات مستقل را تعطیل کند؛ با ایجاد بحران گروگان گیری و ادامه ی جنگ 

بی حاصل با عراق، سازمان های چپ و ملی گرا را از صحنه خارج مناید؛ و در نهایت به 

تصفیه ی  خونین هزاران فعال سوسیالیست، مذهبی و یا روشنفکران غیر مذهبی  دست 

بزند. این پایان آغاز بود. در کتاب پیِش  رو، به پاره ای از رویداد ها و سیاست هایی که 

پس از آن تجربه شد اشاره شده است.

این کتاب، ریشه در تجارب زندگی در دورانی فراموش نشدنی از تاریخ ایران دارد که 

رژیم اسالمی  با توسل به شیوه های انحصار طلبانه، خشونت بار و زن ستیز، به رسعت در 

حال جارو کردن دستاورد های انقالب بهمن 13۵7 بود. مشاهده ی سکوت توجیه گرایانه 

زنان و انقالب 13۵7
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و یا در بهرتین حالت، انتقاد آبكِی بخش مهمی  از روشنفکران چپ و لیربال به این 

رویداد ها دردناک بود. 

از  منفی بخشی  نقش  بر  گرایش عمده،  که  است  نکته رضوری  این  اینجا، گفنت  در 

نیرو های چپ در این روند تأکید می ورزد، و نقش سایر روشنفکراِن ظاهرا سکوالر و 

لیربالی که حتی بعضی از آنان شتاب زده برای دست بوسی  ی خمینی به آستان او رفتند 

را نادیده می گیرد. نقش این عوامل در تثبیت حکومت مطلقه ی مالیان و رسکوِب افراد 

و ایده  های آزادی خوا هانه تعیین کننده بوده است، اما بررسی عملکرد آنان موضوع این 

کتاب نیست. 

کتاب حارض، روایتی است از دیدگاه سیاسی ی زنانه از فرهنگ سیاسی و ایدئولوژیک 

چپ در یک سازمان فمینیستی - سوسیالیستی. بخشی از کتاب، بر اساِس مشاهدات و 

تجربیات خود من در دوران انقالب بهمن، در سازمان اتحاد ملی زنان، به عنوان یکی 

از پایه گذاران و عضو هیئت اجرائی آن، و یکی از اعضاء هیئت تحریریه ی دو نرشیه ی 

آن: "برابری" و "زنان در مبارزه" استوار است. شاید نوشنت این کتاب به  زبان انگلیسی، 

(Populism and Feminism in Iran: Women’s Struggle in a Male-Defined 

Revolutionary Movement) 

که توسط انتشارات مك میالن در سال 1994 در لندن به چاپ رسید، برای من نوعی 

مکانیسم دفاعی برای مقابله با تلخی های اولیه ی تبعید - بدون امید بازگشت بوده 

امید  این  با  می یابد،  انتشار  بعد  دهه  دو  از  بیش  كه  كتاب  فارسی  ترجمه ی  باشد. 

صورت می گیرد که شاید تجارب مندرج در آن در رشایط حارض که بحران های سیاسی 

و اقتصادی ی رژیم اسالمی  به نقطه ی اوج رسیده و اندیشه ی چِپ سكوالر در حال 

گسرتش است، برای نسل جوانی كه در راه آزادی ی جامعه از زنجیر استبداد فرهنگی و 

مذهبی، و استقرار نظامی  عادالنه و دموکراتیک تالش می كند، مفید باشد. به خصوص 

که بخشی از این نسل و حتی نسل من هنوز، نه از تاریخ صد ساله ی مبارزه ی زنان ایران 

پیش گفتار
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1۲

زنان و انقالب 13۵7

برای دستیابی به حقوق انسانی شان آگاهی دارد، و نه شاید اولویِت توجه و پشتیبانی از 

این مبارزه را برای دسرتسی به آزادی، دمکراسی و عدالت باور دارد. 

ترجمه ی فصول مختلف کتاب، در فواصل گوناگون توسط دوستان مختلفی انجام شده 

و این نکته شاید تا حدودی روال و یک دستی ی ترجمه را نداشته باشد. در ترجمه ی دو 

فصل آخر، آقای حمید پرنیان یاری کرده اند که از ایشان متشکرم. بدیهی است من خود 

منت کتاب را بازبینی کرده و کوشیده ام تا در صورت لزوم، آن را با منت انگلیسی انطباق 

داده و یا برای خواننده ی فارسی زبان روشن تر كنم؛ و اما در مواردی كه مراجعه به اصل 

مأخذ برای مرتجمین ممكن نبوده، به  ترجمه از منت انگلیسی قناعت شده.

از همه ی دوستان و آشنایانی که در همه ی سال هائی که از انتشار این کتاب به  زبان 

انگلیسی می گذرد، پیگیرانه جویای ترجمه ی فارسِی کتاب بوده اند و در انتشار آن به زبان 

فارسی، چه در عمل و چه از طریق پشتیبانِی عاطفی-سیاسی یاری کرده اند، سپاسگزارم. 

سپاس ویژه از دوست دیرین ام دکرت عزت مصلی نژاد در انتشارات زاگرس و خانم ناهید 

بایرام نیا که با دقت و شکیبایی بسیار منت اولیه را بازبینی کرده و پیشنهادات خوبی 

ارائه داده و آن را آماده ی چاپ کردند. اما بیش از همه، مدیون زنان و مردانی هستم که 

تجارب و دانش خود از جنبش سوسیالیستی و فمنیستی ی پس از انقالب ایران را با من 

در میان گذاشتند و هم چنین کسانی که برخی مدارک الزم را از ایران برایم فرستادند. 

ناگفته پیدا است که مسئولیت اشتبا هات کتاب تنها با من است. با این امید كه این کتاب 

تالش کوچکی باشد در جهت پیش برد مبارزه ای كه بیش از صد سال است برای استقرار 

دموکراسی سیاسی ، عدالت، حقوق برش و تحول فرهنگی-اجتامعی و برابری حقوقی و 

اجتامعی زنان در ایران در جریان است.

سیاسِی  آن را خطای  كتاب  این  در  من  که  آن چه  باره ی  در  نوشنت  آن که  آخر  سخن 

مصیبت بار چپ، و به طور مشخص فدائیان پس از انقالب، نامیده ام، كار دشواری برایم 

بوده است. اول آن كه، همواره قضاوت در باره ی درستی و نادرستی یك موضع سیاسی، 
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هنگامی که فوریت و رشائط اضطراری اش پشِت  رس گذاشته شده، كار آسانی است. 

با توجه به شواهد و اطالعاتی كه اكنون در دسرتس ماست و در جریان انقالب وجود 

نداشت، به طور یقین آسان تر می توان گفت که می بایست از چه اشتبا هاتی اجتناب 

كرد. بسیاری از فعالین سیاسی و جان به در برده گان از رسکوب رژیم اسالمی، اكنون 

وقت كافی در اختیار دارند تا به ارزیابی ی  تئوری ها و ایدئولوژی هائی كه راهنامی 

عمل آنان بوده بنشینند، و برداشت ها، باور ها و تصورات گذشته ی خود را در زندگی ی 

سیاسی و فردی باز نگری كنند. دوم آن که، همیشه این بحث که چه  بخش از واقعیت 

را باید افشا كرد، و چه كسانی از این واقعیات بهره می برند، مسئله ی پیچیده ای است. 

آیا سخن گفنت از این خطا ها به سود نیرو های ترقی خواه است یا نیرو های مرتجع و 

دشمنان آزادی و عدالت خواهی؟ سوم، این سخنان بار عاطفی ی اندوهباری برای من 

دارد، زیرا من به ارزیابی و انتقاد از تفكر و عمل زنان و مردانی دست زده ام كه در 

زمره ی رشیف ترین انسان های میهن من بوده اند، منافع فردی خود را فدای متحول 

ساخنت جامعه و رفع روابط استثامری و بیدادگری در كشور خود کرده، و بسیاری از 

آن عزیزان در این راه جان داده اند. اما ضابطه ی اخالقی ای كه در نظر داشته ام این 

بوده كه تعهد به تحول اجتامعی، گاهی اقتضا می كند تا بسیاری از باور ها و ارزش های 

به ظاهر مقدس، و اعامل كسانی كه مورد احرتام و عالقه ی ما هستند را نقادانه مورد 

سئوال قرار دهیم. هم چنین باید تأکید کنم که تحلیل تجربه ی اتحاد ملی زنان و نقش 

سازمان فدائی، برداشت من از این تجربه است. كامال آگاهم كه دیگران ممكن است 

با بخش ها و یا همه ی این برداشت موافق نباشند. باید امیدوار بود كه روزی فرصتی 

دست دهد كه فعالین سیاسی  گذشته به دور از جنجال و برخورد های هیسرتیك و 

مالمت بار و افرتا آمیز، به مناظره و تحلیل رویداد های رسنوشت ساز انقالب دست بزنند.

هایده مغیثی
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مقدمه

» من از سالله ی درختانم
تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم «
                          فروغ فرخزاد 

هدف این کتاب بررسی كیفیت دوگانه و متضاد مشارکت سیاسی زنان در انقالب 

13۵7 ایران و طرح و جستجوی پاسخ به دو پرسش کلیدی است. 

چرا زنان به انقالبی  پیوستند که رهربی آن به  دسِت روحانی ی واپسگرائی افتاد که 

یکی از مهم ترین اهداف او باز پس گرفنِت حقوق و آزادی  های فردی و اجتامعی 

زنان بود؟ و چرا اعرتاِض نسبتا گسرتده و نیرومند زنان، بالفاصله پس از روشن  شدن 

ماهیت رژیِم تازه، در نطفه خفه شد و نتوانست به یک جنبش مستقل و فراگیر 

تبدیل شود؟ در ضمن، این بررسی اشاره به پرسش های عام دیگری دارد: چرا زنان 

از جنبش  ها و رژیم  هایی پشتیبانی می کنند که نهایتا حقوق آنان را محدود تر 

می كنند؟ اصوال جنبش  های ناسیونالیستی در جهان سوم تا چه میزان به حقوق و 

خواست ها ی ویژهی زنان توجه دارند؟ آیا هیچ  یك از این جنبش ها بهبود حقوق 

و رشایط زندگی زنان را به طور جدی و عملی، بخشی از مبارزه ی عام اجتامعی 

برای كسب آزادی و دموكراسی می دانند؟ و آیا روابط بین دو جنس در پروسه ی 

مبارزات آن ها تحول پیدا می کند ؟

از انقالب متوجه زنان شد، و به طور کلی رسكوب  بی تردید زیان هائی که پس 

آزادی های فردی و اجتامعی، نتیجه ی اجتناب ناپذیر استقرار رژیم اسالمی  بود.اما 

جو سیاسی ی  زمان، تسلط گرایشات پوپولیستی، توهم و پراکنده  گی گروه های 
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بیگانه  تجاوز  و  با دشمن خارجی  اشتغال ذهنی ی  یك سویه شان  و  اپوزیسیون 

نیز با دموکراسی خواهی و آرمان های فمینیستی و فعالیت سازمان های مستقل 

زنان سازگار نبود. این امر، زنان عدالت جو را از پشتیبانی ی فعاالنه ی نیرو های 

اپوزیسیون -   كه می توانست از پیش َروی بنیادگرایان در سایر عرصه  های اجتامعی 

به  زنان  پیرشو  جنبِش  رسکوب  ساخت.  کند - محروم  جلوگیری  نیز  فرهنگی  و 

روحانیت حاکم اجازه داد تا سیاست  های اسالمی کردن را با زور به جامعه تحمیل 

کند. عوارض این سیاست  ها دامن گیِر زنان از متام طبقات اجتامعی شد.

برابری  برای  زنان  مبارزه ی صد  ساله ی  از  تاریخی  مروری  به  كتاب،  اول  فصل 

می دهد  نشان  که  است  یافته  اختصاص  زندگی شان  کیفیت  بهبود  و  حقوقی 

الگوی  یک  بلکه  استثناء،  یک  نه   ،13۵7 انقالب  از  پس  زنان  جنبش  تجربه ی 

تکرار شونده در جنبش  های توده ای گوناگوِن قرن حارض ایران بوده است. یعنی 

فعالیت و بسیج سیاسی زنان تنها وقتی كه در خدمت اهداف عام مبارزه ی ملی، 

قرار می گرفته  پشتیبانی  و  تشویق  بوده، مورد  تعیین می کرده اند(  مردان  )که 

است. اتوریته ی مردانه در متام احزاب و سازمان های سیاسی، همراه با سلطه ی 

از عوامل عمده ی عدم موفقیت  باور ها و رفتار های قیم  مأبانه ی مردانه، یکی 

مبارزه ی زنان برای دسرتسی به حقوق دموکراتیک بوده است.

در فصل دوم خواهیم دید چرا تالش های عرص پهلوی برای مدرنیزه کردن ایران 

نیز نتوانست این رشایط را به طور اساسی تغییر دهد. از سوئی فاصله ی عظیم 

بین ساختار های اقتصادی حاصل از  توسعه ی روابط رسمایه داری، و ساختار های 

سیاسی متامیت گرا و استبدادی، به اصالحات اجتامعی و حقوقی که به سود زنان 

انجام شد خصلتی طبقاتی و آمرانه داد. از سوی دیگر، تداوم قوانین و سنت های 

مذهبی و باور های فرهنگی، که اکرثیت زنان را برای ادامه ی حیات به خانواده 

و به خصوص به پدران و شوهران خود وابسته نگاه می داشت، مانع از آن بود 
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که از تحوالت این دوران بهره ی الزم را بربند. عوامل فرهنگی و مذهبی، همراه 

با دیكتاتوری سیاسی، و نبود عدالت اجتامعی مانع از رشد آگاهی جنسیتی و 

تشکیل سازمان های مستقل زنان بود؛ تشکل هایی که برای مبارزه ی آگاهی بخش 

علیه ارزش های مردساالرانه و سلسله مراتب جنسیتی از هر حیث رضوری بودند. 

و  پژوهشگران  نظرات  از  منونه  هائی  بررسی ی  با  كتاب  چهارم  و  سوم  فصول 

باور ها،  مشابهِت  به  مذهبی  یا سکوالر،  از  اعم  سیاسی  فعالین  اندیشه ورزان، 

ارزش های جنسیتی و مرد-محور آن ها، به جز اقلیتی معدود، در باره ی رفتار های 

اخالقی ی شایسته ی زنان و نقش های مناسب جنسیتی می پردازد. 

سه  میان  اید ئولوژ یک  و  سیاسی  تضاد های  وجود  علیرغم  که  است  این  بحث 

نیروی عمده ی سیاسی آن دوران؛ یعنی: اسالم گرایان، لیربال ها، و سوسیالیست ها، 

در هیچ یک از جنبش های عمده ی مردمی،  اختالف بر رس حقوق  قانونی و اجتامعی 

زنان به یکی از مسائل کلیدی غیِر قابل مصالحه تبدیل نشد. با آن که چپ، به نسبت 

دو نیروی دیگر، حامیت به  مراتب بیشرتی از جنبش زنان داشت، اما نگرانی از 

آزردگی اقشار سنتی و مذهبی،  جامعه ی چپ را ناچار می کرد با مالحظه ی بسیار 

از حقوق زنان دفاع کند. این سیاست چپ، دلیل ریشه ای تری نیز داشت و آن 

وجود ارزش ها و باور های نهادینه شده ی جنسیت گرا در میان روشنفکران ایران، 

به جز اقلیتی معدود، بود. 

بر مبنای این نکته ی کلیدی، کوشیده ام ارتباط بین روابط تحکم آمیز و اخالقی 

در خانواده، و فقدان دموکراسی سیاسی و روابط سلسله- مراتبی ی  جنسیتی در 

جامعه را بررسی کنم. یعنی فرهنگ مردساالرانه و جنسیت-محور، تعیین کننده ی 

نوع فعالیت سیاسی زنان و جایگاه آن ها در جنبش انقالبی  چپ و ملی گرا نیز 

بوده است. 

در  سوسیالیستی  سنت  تاریخی ی  مقاومت  بررسی  ششم،  و  پنجم  فصل  دو 
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و  منافع  از  پاره ای  اشرتاک  از  که  است  زنانی  با  و  زنان  مستقل  جنبش  برابر 

خواسته  های طبقات و اقشار مختلف زنان سخن گفته اند. بسیاری از روشنفکران 

سوسیالیست و مارکسیست در ایران، با آن که ارزش های دموکراتیک سیاسی و 

اجتامعی مدرن را پذیرفته و در راه پذیرش عام این ارزش ها مبارزه می کردند، با 

ارزش ها و خواسته  های فمینیستی ی برابری خوا هانه بیگانه بودند و فمینیسم را 

یک اید ئولوژی ی غربی و ناهمگون با جامعه ی ایران می دانستند. در توضیح این 

مخالفِت همه گیر، به ارتباط موقعیت فرودست زنان در خانواده ی ایرانی با نقش 

و موقعیت شان در عرصه ها ی اجتامعی-سیاسی، از جمله در جنبش سوسیالیستی 

و ضد امپریالیستی ایران، اشاره خواهد شد. چِپ ایرانی، و به طور مشخص سازمان 

چریک های فدائی خلق ایران، خام ترین نسخه ی نظریه ی وابستگی را با تحلیلی 

پوپولیستی رواج می داد و همه ی مشکالت اجتامعی، اقتصادی و سیاسی ی ایران 

به رسمایه ی خارجی می انداخت.  وابستگی ی کشور  و  امپریالیسم  گردِن  بر  را 

سکوت یا - در بهرتین حالت - انتقاِد نَرِم آن بخش از چپ ایران، که از نسخه ی 

غیر  حکومِت  قباِل  در  می کرد،  تبعیت  شوروی  دولت  توسط  شده  پیچیده  

دمکراتیک و ستم گِر رژیم اسالمی  و رسکوب زنان عدالت جو، را باید در این راستا 

دید. در عیِن حال، باور ها و ارزش ها ی اخالقی حاکم بر رفتار های زن و مرد، و 

محدودیت ابراز وجود زن در جامعه را نیز باید بر این مشکل افزود که بسیاری 

از فعاالن چپ از آن مربا نبودند. این سیاست، در حقیقت پس رفتی فاجعه بار از 

سیاست جنبش  های ملی و سوسیالیستی ی نیمه ی نخست قرن بیستم در ایران و 

مبارزاِت دیرپای روشنفکران ایرانی علیه مداخله ی مالیان در زندگی ی اجتامعی 

و سیاسی ی کشور بود، که هزینه ی بسیار سنگینی برای جنبش نوپای زنان پس 

از انقالب به همراه داشت. 

بر مبنای این مرور تاریخی - سیاسی و ایدئولوژیک در دو فصل هفتم و هشتم، 
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رونِد تشکیل »اتحاد ملی زنان«، وابسته به سازمان فدائیان خلق ایران، برداشت های 

تئوریک و فعالیت های آن، و نیز مبارزات سیاسی و اید ئولوژیک درون سازمانی ای 

که تعیین کننده ی موضع اتحاد ملی در قبال رژیم اسالمی  بود ، به عنوان منونه ای 

گویا از تنش بین مبارزه ی فمینیستی و مبارزه ی ملیـ  سوسیالیستی در  یک کشور 

جهان سومی، مورد بررسی قرار می گیرد. 

تجربه اتحاد ملی زنان منونه ای است از دشواری ی پا فشاری ی جنبش زنان بر اهداف 

مبارزاتی ی خود، در رشایطی که تشکیالت زنان به شکل عملی بر اساس نظراِت 

تشکل سیاسی ی دیگری اداره می شود. این منونه نشان می دهد چه گونه روحیه و 

ابتکارات انقالبی ی  زنان به علت فقدان استقالل اید ئولوژیک و سازمانی ی آنان به 

هدر می رود. 

نتیجه آن که اگر قرار باشد زنان در جهت تغییر کل ساخِت سلطه گری و سلطه پذیری 

و روابط قدرت گام بردارند، باید نخست خود را از سلطه ی سلسله مراتب جنسی که 

بر متام روابط و اعامل اجتامعی تأثیر می گذارد آزاد کنند. استقالل سیاسی و سازمانی، 

پیش رشِط موفقیت هر جنبش فمینیستی برای متحول ساخنت روابط جنسیتِی مبتنی 

بر قدرت است که در فصل آخر به آن پرداخته ام.

ذكر این نكته الزم است كه تجارب تلخ بسیاری از فعالین سیاسی از انقالب، از 

جمله اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق، مشخصا زنان فعال با پیشینه ی ارتباط 

تشكیالتی با احزاب و سازمان های چپ، را به باز نگرِی باور ها و تصمیامت گذشته 

وادار ساخته است. هم چنین، بسیاری از  زنان و مرداِن فعال نسل جوان، چه در ایران 

و چه خارج از ایران، با مطلق گرایی و سیاه و سفید دیدن مسائل اجتامعی، فرقه گرائی، 

حق به جانبی و عدم مدارا نسبت به تفاوت های عقیدتی و رفتاری، میانه ای ندارند. 

واقع بينی بیشرت، شكیبایی بیشرت٬ گام های محتاطانه تر- اما پیگیرانه تر و آماده گی 

بیشرت برای پذیرش دگراندیشی و دگر باشی، تحوالت مهمی است كه از دو دهه ی 
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و  فكری  استقالل  است.  شكل  گیری  حال  در  ایران  سیاسی  فرهنگ  در  گذشته 

سیاسی كنونی فعالین حقوق زنان از  دولت و از احزاب سیاسی، تحول بسیار 

مهم و امیدوار كننده ای است. تحول فكری زناِن فعال، نتیجه ی تعمق در تجارب 

گذشته و آماده گی آنان برای آموخنت و به كار  گرفنت و یا كنار گذاشنت بعضی از این 

تجارب و نشانه ی ظهور اعتامد به نفس جدیدی در آن ها است. عمیقا امیدوارم 

كه تجاربی كه در این كتاب از آن ها سخن رفته مربوط به گذشته ای باشد كه 

هرگز تكرار نخواهد شد.

چند نکته در مورد منابع و روش تحقیق          

برای نوشنت این کتاب از منابع گوناگون و روش های مختلف جمع آوری اطالعات 

استفاده شده است. از جمله ی این منابع کتاب ها و مقاالت انگلیسی و فارسی؛ 

مطالب انتشار نیافته؛ آمار ها و بررسی های رسمی؛ روزنامه  های فارسی؛ بیانیه  ها، 

قطعنامه  ها و نرشیات سازمان  های چپ و سازمان های زنان در دوران پس از 

انقالب می باشد. بسیاری از این منابع از آرشیو کتابخانه ی کنگره ی آمریکا، و مرکز 

اسناد و تحقیقات ایران در پاریس، گرفته شده اند. بعضی مطالب دیگر، از ایران 

برایم ارسال شده و بعضی را در کتابخانه  های شخصی دوستانم در کانادا و در 

پاریس یافته ام. عمده مطالب مربوط به اتحاد ملی زنان و فعالیت اید ئولوژ یک 

و عملی آن و روابط اتحاد با سازمان فدائی، عالوه بر مشاهدات و تجارب خود 

من که قبال به آن ها اشاره شد، مبتنی بر مصاحبه  با بعضی رهربان سازمان فدائی، 

اعضاء مؤسس اتحاد ملی زنان و فعاالن این سازمان و سایر سازمان ها در کانادا، 

فرانسه و ایاالت متحده ، بوده است. 

هدف من اساسا این بود که با تعداد هرچه بیشرتی از اعضاء مؤسس و فعاالن 
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اتحاد ملی زنان مصاحبه کنم، اما محدودیت های عملی، مانع از تحقق این هدف 

شد، چرا که هر یک از این زنان در گوشه ای از جهان در تبعید به رس می برند. دوست 

دیگری - پس از آن که به دشواری ارتباط الزم برقرار شد - چند سند برایم فرستاد، اما 

از  انجام مصاحبه رَس باز  زد. شانس من برای مصاحبه با رهربان مرد سازمان فدائی 

به خاطر مالحظات امنیتی آن زمان یا مالحظات سیاسی و انشعاب های متعدد در 

سازمان فدائی با محدودیت مواجه بود. سخن آخر این که: در مصاحبه  ها کوشیده ام 

که تجارب و تعابیر شخصی من سمت و سوِی گفتگو را تغییر ندهد، هر چند 

که بی شک مصاحبه کننده ای بی طرف هم نبوده ام و چنین ادعائی اصوال عملی 

نبود. چرا که آشنایی من با بسیاری از مصاحبه شونده گان، امکان گفتگو با آن ها 

را فراهم آورده بود. در بسیاری موارد مصاحبه  ها به بحث  سیاسی و اختالف نظر 

و بعضا مرور خاطرات گذشته تبدیل می شد. اصلی که در طول نوشنت این کتاب 

راهنامی من بوده این گفته ی گرامشی است که »گفنِت حقیقت انقالبی است«. 

پس کوشیده ام با حفظ حرمِت اعتامدی که مصاحبه شوندگان نسبت به من نشان 

دادند، آن چه را که حقیقت پنداشته ام، مخدوش نکنم.
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نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی 

در تاریخ مدرن ایران 
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نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی در تاریخ مدرن ایران 

زنان ایران تا اوائل قرن بیستم به عنوان یک نیروی مستقل و متشكل در صحنه ی 

را  زنان  اجتامعی که  بودند. محدودیت های  نکرده  پیدا  سیاسی کشور حضور 

از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتامعی محروم می کرد، مانع از رشد 

می کردند  ترویج  مالیان  که  عامه  اعتقاد  بود.  زنان  سیاسی  فعالیت  و  آگاهی 

از  بعضی  چند  هر  است.  اسالم  موازین  خالف  زنان  آموزش  که  بود  این  بر 

برای  را  معلمیِن رسخانه،  امکان سواد آموزی  استخدام  با  متمکن  خانواده  های 

میسیونرهای  دوران  این  در  که  است  گفتنی  می کردند.  فراهم  دخرتان شان 

فرانسوی )از 183۴ در ارومیه، اصفهان و تهران( و آمریکایی )از 1886در تهران( 

مدارس خود را دائر کرده بودند. پس از گذشت چند سال عده ای از دخرتان 

از لحاظ  یافتند.1  نیز اجازه ی اسم نویسی در مدارس را  خانواده های رسشناس 

دولت  نظر  از  مرشوطه  از  پیش  تا  که  زنان  شغل  تنها  نیز  اقتصادی  فعالیت 

به رسمیت شناخته می شد، مربوط به "صنف فاحشه" بود كه اعضای آن موظف 
به پرداخت مالیات بودند.٢

تبعا تأثیر این سنت ها بر زناِن طبقاِت مختلف متفاوت بود. جدائی دو جنس 

در خانواده  های طبقه ی متوسط و ثرومتند با شدت بیشرتی اعامل می شد. زنان 

این طبقات در چهار دیوار خانه محبوس بودند و هر نوع ارتباط آنان با خارج 

از خانواده - به خصوص با مردان - به جز فامیل نزدیک ممنوع بود. حتی در خانه 

1. جمشید بهنام، ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران، نرش فرزان 137۵، ص ۴9.
٢.   هام ناطق، »نگاهی به برخی نوشته ها و مبارزات زنان در دوران مرشوطیت«، کتاب جمعه، سال اول، شامره 3٠، 

تهران، 1، 13۵8
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نیز محل سکونت زن ها )اندرونی(، از محل سکونت مردان )بیرونی( مجزا بود و 

صدای زن ها که بر اساس سنت مذهبی  از لحاظ جنسی تحریک  آمیز تلقی می شود، 

منی بایست در بیرونی شنیده شود.3 

پرورش دخرتان از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساخنت آن ها برای 

ایفای نقش های آینده شان، یعنی همرس و مادر فداکار و مطیع بودن صورت 

می گرفت؛ هامن نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ ایرانی بوده است. یکی 

از پیشگامان مبارزه برای حقوق زنان در این باره چنین می نویسد: »به دخرتان 

از بچه گی یاد می دادند که آرام بنشینند، شلوغ نکنند، سئوال نکنند و کنجکاو 

نباشند. در نتیجه، دخرتان از لحاظ فیزیکی ضعیف و شکننده، و از لحاظ ذهنی 

فاقد اتکاء به  نفس بودند. تربیت آن ها با این هدف بود که فروتن، شکننده، برده 

و کودن باشند. این مردان بودند که نظرات خود را دیکته می کردند. حتی برادران 

کوچک تر برای خواهران بزرگ تر خود تصمیم می گرفتند. در نتیجه، احساس حاکم 

بر غالب زنان، عدم رضایت از خود، ترس و فرمانربداری بود.«4 

حتی شاه ، "پدر ملت"، نیز می بایست رضورت انزوای زنان و جدائی دو جنس 

را رعایت کند. به طور مثال، وقتی نارصالدین شاه در یکی از سفر هایش به اروپا 

سوگلی اش انیس الدوله را با خود برد، با عکس العمل بسیار خشمگینانه ای از جانب 

روحانیون روبرو شد و چنان آشوب اجتامعی برانگیخته شد که شاه مجبور شد از  

نیمه راه، در قفقاز ، انیس الدوله را روانه ی تهران کند. داستان این كه در قفقاز به 

او خرب رسید که رسارس ایران از مسافرت این زن به فرنگ به هیجان آمده است 

و اگر انیس الدوله از این جلوتر برود، بازگشت شاه به ایران دشوار خواهد شد. 

3.   Bamdad, B., From Darkness into Light: Women’s Emancipation in Iran, Hic Exposition Press p. 

12-13,1977

4.   هامن. نیز نگاه کنید به کتاب غالم رضا انصاف پور، قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ، تهران، رشکت نسبی کانون 
کتاب، 1346ص. 43٢
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نارصالدین شاه از شیندن این خرب سخت واهمه کرد و فورا انیس الدوله را به تهران 
بازگرداند.5

علیرغم این محدودیت ها منی توان گفت زنان موجوداتی منفعل بوده و رسنوشت 

خود را بدون اعرتاض پذیرفته بودند. زنان بسیاری در جنبش های اعرتاضی آن 

دوران رشکت کرده و صدای خود را علیه سیاست های حکومت بلند می کردند. در 

رسارس سده ی نوزدهم، فعالیت زنان در بسیاری از شورش های مردم علیه افزایش 

قیمت خواربار، کمبود نان و افزایش مالیات ها به چشم می خورد. این گروه زنان، 

هدایت  و  سازمان دهنده  به عنوان  بعضا  و  بودند  فقیر  خانواده های  از  عمدتا 

کننده ی راهپیامئی های اعرتاضی عمل می کردند. در  حقیقت، نیاز اقتصادی سبب 

می شد تا آنان از تجمل )در حرم ماندن( که خاص زنان مرفه بود، و حامیت مالی 

و عملی مردان برخوردار نباشند. بدین معنا که می توانستند از خانه خارج شوند 

و در اعرتاض های سیاسی و اجتامعی مشارکت کنند. اعرتاض جمعی زنان چنان 

تأثیر اجتامعی ای داشت که معموال نشانه ی شورش عمومی  تلقی می شد.6 اما در 

چشم جامعه ی ایران، مشارکت زنان فعالیت سیاسی شناخته منی شد.   

به عنوان  آن ها  اعامل  به  منی شدند،  زنان شخص حقوقی محسوب  که  آن جا  از 

شخص بالغ و مستقل اعتباری داده منی شد و مسئول اعامل خود تلقی منی شدند. 

به طور مثال، در حدود سال های 13٠٠ قمری )1881میالدی( قریب هزار زن جلوی 

شاه را گرفتند و از نبودن نان فریاد برآوردند. شاه بر نایب السلطنه خشمگین شد 
که »در این سال فراوانِی نعمت، این حقه بازی جز تحریک چیز دیگری نیست«. 

هم چنین گفت تا »شوهِر زن ها را بگیرند و گدا ها را از شهر بیرون کنند«.7 در 

5.   فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مرشوطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، 13۵۵ صفحات 7-6 و 4٢1-4٢٠.  
6.  نامه سفارت انگلستان در تهران به وزارت خارجه این کشور به نقل از کتاب امیرکبیر و ایران تألیف فریدون آدمیت، 

تهران، انتشارات خوارزمی 1348 
7.   فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت... ص ۲1.
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حقیقت، پیش از تشکیل دولت مرکزِی مدرن، تعرض پلیس یا توهین و کتک زدن 

زنان به عنوان ناموس جامعه پذیرش اجتامعی نداشت و این امر به زنان نوعی 

مصونیت و آزادی عمل را در مقابل پلیس می داد، که مردان ایرانی از آن بی بهره 

بودند، و منی توانستند از آن موقعیت استفاده کرده و نارضائی ی خود را با بی باکی 

بیان دارند.

البته زنان شجاع و اندیشمندی نیز وجود داشتند که علیه روابط پدرساالرانه ای 

به طور  اعرتاض می کردند.  انسانی محروم می کرد  ابتدائی  از حقوق  را  آنان  که 

مثال، بی بی خانم اسرتآبادی، در اواخر سده ی نوزده با نوشنت رساله ی معایب الرجال 

خود، علیه فرهنگ مردساالرانه و ستم گرانه ی حاکم به مبارزه برخاست. نوشته ی 

بی بی خانم، پاسخ جان داری است علیه »اندرز نویسان، یعنی جامعتی که خود 

از تربیت صحیح مدنی بهره ای نگرفته اند  زنان می شامرند، و  را مربی و معلم 

و در فکر اصالح خویش نبوده اند، ورنه وضع ملک و ملت به چنان نابسامانی 

منی رسید.«8 بی بی خانم از مردانی نظیر نویسنده ی تأدیب النسوان انتقاد می کند 

را  خویش  هم جنسان  و  خود  این حال  با  و  دارند  بودن  مستفرنگ  ادعای  که 

»خداوندگار«، و اما زنان را "کنیز و خدمتکار" می شامرند. به نظر وی اینان که خود 

را »سی ویلیزه« هم می دانند، "نیم ویلیزه" هم نیستند و باید اول به تربیت خویش 

بپرداز ند و می نویسد: »منظور از این تأدیب و تربیت تثبیت ستم کارِی مردان است 

و حال آن که خداوند تعالی مردان را عاشق و معشوق با زنان خلق کرده، نه "ظامل 

و مظلوم". و اگر قرار بر تربیت است همه باید تربیت بپذیرند، و این منوط است 

به تأسیس »قوانین متّدن و تّدین ملیه و دولتیه و رشعیه و عرفیه و لشکریه«، وااِلّ 
منی شود حالت مردم را با "کلمه ها" و "عبارت پردازی" اصالح منود.«9

بی بی خانم در حقیقت، نخستین زنی است که به انتقاد از مردساالری و سنت های 

8.    هام ناطق ـ فریدون آدمیت، افکار اجتامعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منترش نشده دوران قاجار، آملان٬ 
انتشارات نوید، 1368 صفحات ٢3و٢4.

9.  هامن٬ ص ٢6.
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ایرانی می پردازد و شهامت آن را دارد تا اعتقادات و پراتیک مذهبی و فرهنگی 

پدرساالرانه ی آن دوران را آشکارا زیر سئوال بربد. بعضی از زنان اعرتاض خود علیه 

موقعیت نابرابر و زیردست بودِن زن در زندگی اجتامعی و خانوادگی را به شکل 

ترک مذهب شیعه و روی آوردن به بابی گری نشان دادند. بابی گری به عنوان یک 

جنبش اصالح طلبانه علیه اسالم سنتی، خواستار عدالت اجتامعی، منجمله برابری 

حقوق زنان شد. چنان که هام ناطق می نویسد، »در رابطه با زناشوئی، باب تک-

همرسی را مشوق شد. گرچه پیش از او اهل حق و نیز شیخیان تعداد زوجات 

را ممنوع داشتند. هم چنین در انتخاب همرس، باب "رضایت" زن و مرد را رشط 

گذارد. منی توان گفت گامی به جلو نبود. مهم تر این که در "باب 1۵ بیان" ، زنان را 

از "قید حجاب" آزاد کرد. اما به اعتدال سخن گفت و پی نگرفت. حرف آخر را 

قرة العین گفت.«1٠ 

جنبش باب بسیاری زنان روشن بین را به خود جلب کرد و این علیرغم خطراتی بود 

که این بدعت برای آنان و خانواده های شان در برداشت. قرةالعینـ  که به نام های 

زرین تاج، طاهره و نقطه نیز شناخته می شد ـ چنین زنی بود که به موقعیت 

واالئی در جنبش باب دست یافت. داستان حجاب از رس بر گرفنِت قُرَة الِعین در 

دشِت بَدشت بسیاری را از جا کند. حتی گروهی از مریدان دست از پیروی باب 

کشیدند...اما آن پرده  دری اثر خود را کرد. بی جهت نبود که میرزا آقاخان کرمانی 
فصلی در این باب نوشت و حجاب را مظهِر جهل و عقب افتادگی زنان دانست.«11 

به هر رو، با رسکوب خونین جنبش باب در سال های 18۵0میالدی، قُرَة الِعین نیز 

همراه سایر رهربان بابی  اعدام شد.

زنان ایران در اواخر سده ی نوزده میالدی در جنبش تنباکو نیز رشکت جستند 

1٠.   هام ناطق، ایران در راهیابی فرهنگی 1848-1834، پاریس٬ انتشارات خاوران٬ 1368ص.71 
11.   هامن، ص7٢ 
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و قهرمانی بسیار نشان دادند. به طور مثال، زنان شجاع تهرانی در یک تظاهرات 

اعرتاضی به پرس شاه، کامران میرزا حمله برده و او را وادار ساختند به حرم خود 

پناه برد. گروه دیگری از زنان به  امام جمعه ی تهران به خاطر هواداری اش از شاه 

حمله بردند و نیز از حمله ی مسلحانه ی زنان تربیز، تحت رهربی زنی به نام زینب 

پاشا نیز سخن رفته که علیه انحصار تنباکو بازار تربیز را بست. از دیگر کار های 

زینب پاشا: مصادره گندم های احتکار شده در تربیز به سود فقرا، گشودِن در 

انبار قائم مقام  )والی آذربایجان(، و سنگسار کردن  خانه ی او به وسیله ی زن ها 

در اعرتاض علیه گرانی و احتکار بود،1٢ اما رشکت زنان در جنبش تنباکو به ابتکار 

و تشویق و اجازه ی مردان صورت گرفت و از جانب روحانیون مرشوعیت یافت. 

عالوه بر آن، مشارکت سیاسی زنان با الغاء انحصار تنباکو خامته  یافت.

رشکت در جنبش مرشوطیت در 3٠-13٢4 قمری )11- 19٠5میالدی( اما متفاوت بود. 

برای نخستین  بار، زنان دارای یک هویت مشخص سیاسی شدند. رشایط انقالبی عرص، 

به نوعی به آزاد شدن انرژی و توانائی های ذهنی رسکوب شده ی زنان کمک کرد. این 

آغاز ظهور زنان به عنوان فعاالن سیاسِی مستقل در صحنه ی سیاست بود. هرچند 

این بار نیز مردان مرشوطه خواه بانِی مشارکت زنان در جنبش انقالبی بودند، اما 

زمینه و شکل این مشارکت، از حدود و مرز هایی که  برای رهربی انقالب متصور 

بود، یعنی از مرز های سنتی و پذیرش اجتامعی فراتر رفت و اشکال گوناگونی از 

تظاهرات صلح آمیز، بست نشینی و عمل سیاسی خشونت آمیز را در بر گرفت. البته 

زنان هنوز برای پیوسنت به نیرو های مقاومت در جنگ داخلی -که پس از تصویب 

قانون اساسی روی داد - می بایست به لباس مردان در آیند. به طور مثال، »در یکی 

از نربد هایی که بین اردوی انقالبی  ستارخان با لشکریان شاه رخ داد، بین کشته 
 شده گان انقالبیون جنازه ی بیست زن مرشوطه طلب در لباس مردانه پیدا شد.«13 

1٢.   عبدالحسین ناهید  زنان ایران در جنبش مرشوطه ، تربیز، نرش احیا، 136٠، ص 41-4٢

13.   هامن٬ ص 8۵  
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هم چنین در جریان نربد بین محمدعلیشاه و نیرو های ارتجاع با آزادی خوا هان، زنان 

بسیاری در صف مجاهدین یپرم خان به دفاع از مرشوطه برخاستند. قدر مسلم 

آن که زنان از هویت سیاسی تازه   یافته ی خود نیرو گرفته بودند. دورمنای استقرار 

دولت مرشوطه و حکومت قانون امید های بسیاری برای تحقق تحول اجتامعی 

ایجاد کرده بود که زنان بتوانند به یک زندگی انسانی تر، توأم با حرمت و برابری 

بیشرت با مردان دست یابند. حکومت، احتامال از این تغییرات بی اطالع نبود و به 

روش های گوناگون می  کوشید با این روحیه ی رزمنده گی زنان و محدود ساخنت 

تأثیر فعالیت های آنان بر جنبش مقاومت ملی مقابله کند. از جمله، در یک مورد 

عین الدوله خروج زنان از خانه را ممنوع کرد و این موجب درگیری مابیِن زنان و 

قزاق ها و رسبازان در خیابان ها شد. زنان بسیاری دستگیر و زندانی شدند و به قول 
احمد کرسوی، در زندان های دولتی نیز از زنان مبارز کم نبوده اند.14

درس تلخ انقالب مرشوطیت )که در انقالب 13۵7  تكرار شد(، این بود که فعالیت های 

سیاسی زنان متضمن بهبود حقوق اجتامعی و قانونی برای آنان نبود. کامال برعکس، 

نخستین قانون اساسی ایران انقیاد زنان و سلسله-مراتب جنسی را جنبه ی قانونی 

بخشید. در بخش مربوط به واجدین حق رأی، زنان در مقوله ی جنایتکاران و 

دیوانه گان قرار گرفته و از حق رأی محروم شناخته شدند. به عبارت دیگر، مشارکت 

سیاسی زنان، هم از جانب سنت گرایان مذهبی و هم ملی گرایان غیر مذهبی ، تنها 

تا زمانی تشویق و پشتیبانی می شد که این فعالیت ها در خدمت اهداف عام ملی 

قرار داشت. اما تالش زنان برای طرح خواست های مشخص خود و تغییر ساختار 

پدرساالرانه ی خانوادگی و اجتامعی با مخالفت پنهان و آشکار رهربان ملی مواجه 

می شد. به طور مثال، سال اول پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس ملی، 

گروهی زن در خیابان های تهران به راهپیامئی پرداختند، حجاب از رسبرداشتند 

14.   احمد کرسوی،  تاریخ انقالب مرشوطیت ایران ، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1346، ص 99.
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تا مجلس حق آنان را به عنوان شهروند کامل به رسمیت  و خواستار آن شدند 

بشناسد، اما "افکار عمومی" چنان علیه آنان برانگیخته شد که رهربان شناخته 

شده ی مرشوطیت این "صحنه های زشت" را توطئه مرتجعین نامیدند که از طریق 

بسیج چند "فاحشه" قصد داشتند انقالب را در انظار مردم بی اعتبار کنند. 15 

با همه ی این احواالت، معدودی مردان ترقی خواه در داخل و خارج از مجلس، 

از خواسته  های بر حِق زنان حامیت کرده و به طرح مسائل مربوط به حقوق زن 

می پرداختند. شخصیت های ادبی و شعرایی هم چون ملک الشعراء بهار، میرزاده 

عشقی و ایرج  میرزا، مدافعان پی گیِر آموزش زنان و رفع حجاب به عنوان پیش رشط 

آزادی نسوان بودند. از نظر آنان، آزاد کردن زنان از زنجیر سنت های ستم گرانه 

نظیر حجاب، جنبه ی مهمی  از مدرنیزه کردن و غیر مذهبی  ساخنت جامعه ی  ایران 

بود. اما مردان مدافع حقوق زن نیز، از مزاحمت و حمله ی الواط که توسط بعضی 

روحانیون تحریک و بسیج می شدند مصون نبودند.تکفیر ایرج میرزا توسط یک 
روحانی در مشهد از آن  جمله بود.16

انتقاد  ابزاِر  تئاتر به عنوان  از  مردان روشنفکر دیگری، هم چون علی اکرب سیاسی، 

اجتامعی برای آگاه ساخنت جامعه استفاده می کردند و منایشنامه های خود را با 

رشکت زنان فامیل در خانه های شان و یا در سالن جامعه ی زردشتیان بر روی صحنه 

می بردند.17 در داخل مجلس نیز صدا هائی به هواداری از حقوق زنان بر می خاست، 

15 .  Mangol Bayat - Phillip,”Women and Revolution in Iran” in Beck, L. and Keddie, N.(eds.) Women 

in the Muslim World Mass, Harvard University Press,1978 pp. 302-301.         
16.   قضیه این بوده که بر رس درب یک کاروانرسا در مشهد با گچ مجسمه ی یک زن را نقش منوده بودند. یک نفر 
مجتهد از جلوی این کاروانرسا می گذرد، وجود این نقش را توهین به زن و دین می انگارد. مردم، کاروانرسا را اشغال 
کرده و مجسمه را با گل می پوشانند. ایرج میرزا که در آن زمان کارمند دولت بود و در مشهد زندگی می کرده است، 
وقتی از این جریان با خرب می شود قصیده ای می سازد و میان مردم پخش می کند، که در آن جریان مجسمه را از اول تا 
به آخر گنجانده و حمالتی هم به مجتهد و حجاب منوده بوده است. فردای آن روز، مجتهد او را  تکفیر می کند. دو نفر 
از متعصبین برای کشنت او روانه می شوند و شاعر مدت یکامه در مشهد مخفی می گردد و باالخره رسامً اعالم می کند 

که این شعر از او نبوده و یک مرثیه هم به انتهای اعالمیه اضافه کرده و سپس مشهد را ترک می  کند.
17.    نگاه کنید به کتاب دکرت علی اکرب سیاسی، گزارش یک زندگی، جلد اول، تهران، نرش اخرتان، 1368ص87-79
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اما مناینده گان روحانی و سنت گرایان، سدِّ راه هر حرکتی بودند که خواستار در هم 

شکسنت موانع حقوقی و اجتامعی مربوط به حقوق زنان بود. به طور مثال، در سال 

1۲90شمسی، )1911میالدی( یکی از مناینده گان از روحانیون درخواست کرد تا با 

اعطای حق رأی به نسوان و مشارکت آنان در امور سیاسی مملکت موافقت منایند. 

این تقاضا با مخالفت و اعرتاض روحانیون مجلس مواجه شد و یکی از آنان اعالم 

کرد چنین امری به منزله ی "سقوط اسالم" است زیرا پروردگار توانائِی الزم برای 

رشکت زنان در امور سیاسی را به آنان اعطا نکرده است. فریدون آدمیت گفتگوی 

مجلس پیرامون "انجمن نسوان" را چنین آورده است: »زنان تأسیس مجلس ملی 

را مبارک باد گفتند، به پشتیبانی قانون بانک ملی برخاستند؛ گروهی از آنان پنجهزار 

تومان برای رسمایه ی بانک ملی به مجلس فرستادند... گروهی از  زنان تهرانی به 

مجلس آمدند و با گروهی از ا هالی فارس که برای اخراج  قوام امللک در مجلس بست 

نشسته بودند همراه گشتند ... تا اینجا زنان دست از پا خطا نکردند و کارشان مقبول 

مجلس افتاد، اما همین که انجمن نسوان برپا گشت، و انجمن هویت اجتامعی اش را 

اعالم کرد، و بلیط هم چاپ زد و به مجلسیان فرستاد، رسو صدا بر پا شد.«18   

امام جمعه ی خوی در پاسخ به وکیل الرعایا و تقی زاده که می کوشیدند استدالل 

کنند که مادامی که این اجتامعات، "مخل دینی و دنیوی" نباشند ممنوع نیستند، 

چنین پاسخ می دهد: »نسوان با اذن ازدواج خود به قانون رشع می توانند از خانه 

بیرون رفته و در اجتامعات رشکت داشته باشند... اما در این اجتامعات بعضی 

گفتگو ها می شود که ابدا من منی خواهم در مجلس مذاکره و صحبت شود.« و 

البته مناینده گان موافق و مخالف را این زَهره نبود که در حقوق آزادی زن زبان 
بگشایند و از طرح قضیه می هراسیدند. 19

18.    فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مرشوطیت... صفحات۲8-۴۲7.
19.   هامن.
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ظهور جنبش سازمان یافته زنان 
                  

از  زنان  اجتامعی  آگاهی  ملی  مبارزه ی  و  مرشوطه  انقالب  در  زنان  مشارکت 

موقعیت فرودست شان در جامعه ی ایران را متحول کرد و انگیزه ی ایجاد تشکل 

سازمان یافته ی زنان شد. یعنی فعالیت زنان در راه آزادی ملی به فعالیت برای 

آزاد کردن خود انجامید. برخالف جنبش های خود   انگیخته ای که رشایط روزمره ی 

زندگی زنان فرودست شهری و خواست های مشخص مثل: کمبود نان را هدف 

می گرفت و خواسِت سیاسی برابری طلبانه ی جنسیتی نداشت، جنبش زنان - که 

هامنند مردان مرشوطه طلب مرکب از زنان خانواده های مرفه و طبقات متوسط 

جامعه بود - تأکید بر خواست های سیاسی و برابری خوا هانه داشت، امری که از 

تجربه ی آنان در انقالب مرشوطیت نشأت می گرفت. بعضی از این زنان، مانند 

افتخار السلطنه، تاج السلطنه و ملکه ایران، اعضاء جمعیت ملی بانوان، از خانواده ی 

سلطنتی بودند. این البته پدیده ای خاص ایران نبود. در متام خاور میانه فعاالن 

مبارزه برای حقوق زنان در ابتدا از طبقات ممتاز جامعه محسوب می شدند. در 

غرب نیز همین گونه بود. 

به طور  کلی در دوران پس از انقالب مرشوطیت، جنبش حقوق زن اوج خیره  

کننده ای گرفت و سازمان های متعددی در این راستا تشکیل شدند. برای نخستین 

بار، فعالیت سیاسی زنان مسئله ی برابری بین دو جنس را مطرح می کرد و بر 

رضورت اصالحات حقوقی و اجتامعی در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه 

داشت. فعالیت های سیاسی و فکری پیشگامان فمینیست  ایرانی متأثر از خواسِت 

کل جامعه ی روشنفکری آن روز ایران، برای مدرنیزه کردن ساختار های اقتصادی، 

اجتامعی و سیاسی بود. تحوالت علمی  و تکنولوژیک غرب، بسیاری روشنفکران 

ایرانی را متقاعد کرده بود که آزادی فردی - اجتامعی و پیرشفت اقتصادی تنها 

زمانی میرس است که نیروی تعقل و تفکر جانشین الهام و شهود شده و مشارکت 

آگا هانه ی مردم جانشین قدرت استبدادی شا هان شود. به گامن آن ها پیش رشط 
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اولیه ی چنین تحوالتی غیرِ  مذهبی  شدن ارزش ها، باور ها و نهاد های اجتامعی و 

سیاسی بود.

روشنفکران ایرانی آن  دوره ایده های روشنگری غرب را پذیرفته بودند، با این حال، 

تسلط سیاسی غربی  را محکوم می کردند. در حقیقت، آنان از قدرت های خارجی، 

یعنی روسیه و انگلستان، که قدرت موروثی پادشاهی و نفوذ روحانیت فاسد را 

در جهت غارت منابع کشور به خدمت می گرفتند شدیدا تنفر داشتند و بر این 

باور بودند که منافع و مداخله ی خارجی در ایران مانع از روند تحول شده و 

 یا آن را کُند کرده است. براین اساس، نجات ایران و پیرشفت و ترقی آن از نظر 

زنجیر  رشته  در گسسنت سه  آبرا هامیان می نویسد،  که  روشنفکران، هامن گونه 

ستم بود: استبداد سلطنتی، جزم مذهبی و نفوذ امپریالیستی. به باور آنان اولی: 

دشمِن آشتی ناپذیر آزادی، مساوات و اتفاق؛ دومی: دشمن طبیعی تعقل و تفکر 

علمی؛ و سومی:  استثامرگر سیری ناپذیر ملل کوچک مثِل ایران بود.٢٠ 

زنان روشنفکری که در سازمان های زنان متشکل شده بودند نیز تحت  تأثیر همین 

ایده های لیربالِی عرص روشنگری بودند. آن ها نیز آزادی زنان را با ایجاد نهاد های 

ارتباط  در  پیرشفته و صنعتی  اقتصاد  و  غیر مذهبی  و  سیاسی قدرمتند، مدرن 

می دیدند. مثال رساله ی تاج السلطنه، دخرت نارصالدین شاه قاجار، علت محرومیت 

زنان را ساختار عقب مانده ی اجتامعی - اقتصادی و سنت ها و رسوم واپس گرا 

می دید که مانع از آن بود که زنان ایران، هامنند زنان اروپا از »آزادی کار در 

مغازه ها، ادارات، کارخانجات و استقالل اقتصادی« بهره مند شوند.٢1 دیگر زنان 

روشنفکر، از توانائی بی پایان نوع برش در تغییر رشایط جهان سخن می گفتند و 

20. Ervand Abrahamian, , Iran Between Two Revolution (Princeton: Princeton University Press, 

1982 p.6 

۲1.    خاطرات تاج الســلطنه، به کوشــش منصوره اتحادیه، تهران، نرش تاریخ، 1360
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این که برش قدرت دارد ناممکن را ممکن سازد. به نظر آنان، زنان نقش عظیمی  در 

جایگزین ساخنت باور های منفی انفعالی داشتند که جامعه ی ایران را در چنگال 

خود گرفته بود و از باور های نادرستی که می بایست تبدیل به باور های مثبت و 

سازنده شود سخن می گفتند.٢٢  این کلامت، اشاره ای ضمنی بود به ارزش های سنتِی 

حاکم بر جامعه، نظیر اعتقاد به نقش رسنوشِت از پیش تعیین شده و بیهوده گی 

عمل انسان در تغییر تقدیر الهی.

کار آموزشی و تبلیغاتی در میان زنان طبقه ی متوسط در مرکز تالش های فعاالن 

حقوق زن قرار داشت. کار از نوشنت شب نامه های دست نویس توسط انجمن های 

مخفی زنان آغاز شد و به مبارزه ی وسیعی برای جلب توجه جامعه به زندگی 

دانش،  جمله:  از  زنان،  نرشیه های  نخستین  شد.  تبدیل  کشور  زنان  خفت بار 

در 1۲88 شمسی )1910میالدی( و شکوفه در 1۲9۲ شمسی )191۴ میالدی( 

منترش شدند. مقاالت این دو نرشیه مباحث مختلفی را در بر می گرفت از  قبیل: 

آموزش زنان و مدارس حرفه ای دخرتان، اصول بهداشت، انتقاد از خرافات شایع 

در بین زنان، دستور العمل های خانه داری و تربیت کودک، تشویق به مرصف 

کاال های داخلی و مبارزه برای استقالل و پیرشفت ملی. بسیاری از فعاالن جنبش 

حقوق زن نظیر؛ صدیقه دولت آبادی که ماهنامه ی زبان زنان را در سال های 

1۲97 شمسی )1918 میالدی( منترش می کرد، اقدام به تأسیس مدارس دخرتانه 

نیز کردند. در فضای اجتامعی و سیاسی آن  دوره این گونه فعالیت ها خطرات 

بسیاری برای فعاالن حقوق زن در بر  داشت. اداره ی روزنامه و مدارس دخرتانه 

مثال؛  به طور  می گرفتند.  قرار  الواط  غارت  و  سنگ اندازی  تهدید،  مورد  مدام 

صدیقه دولت آبادی به جرم تأسیس مدرسه ی دخرتانه ی مکتب خانه رشعیات در 

٢٢.  نرشیه عامل نسوان به نقل از زن در ایران و جهان، تألیف پری شیخ االسالمی، تهران، نرش مازگرافیک 13۵1.
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اداره ی فرهنگ زندانی شد، مورد رضب و جرح قرار گرفت و از خانواده اش تعهد 
گرفتند که منبعد اقدامی  در این زمینه نکند. ٢3

یکی دیگر از اولین نرشیات زنان، جهان زنان بود که نارش آن فخر آفاق پارسا )مادر 

خانم فرخ رو پارسا، نخستین وزیر زن در دوران محمد رضا شاه( بود. او در سال 

1۲99 شمسی )19۲1 میالدی( در شهر مشهد آغاز به کار کرد. مجله ی جهان زنان 

»پیشقدم مبارزات علنی با متعصبین مذهبی، قرشیون و مخالفان آزادی زنان، 

و مبتکِر حفظ مقام زن در جامعه ی ایرانی بود ... اما به هرحال، گرداننده گان 

مجله مجبور به رعایت مقتضیات زمان بوده و سعی می کردند بهانه ای به دست 

متعصبین قرشی ندهند.  با این حال، از نخستین روز انتشار مجله ی زنان، علامء 

و روحانیون و متعصبین مذهبی  آن را خالف دین و اسالم دانسته و نوشته هایش 

را گمراه کننده می دانستند.24 به همین سبب نیز، آفاق پارسا از مشهد به تهران 

تبعید شد. نرشیه در تهران نیز سبِب غوغا شده و »جمعی آن را مخالف دین 

و مذهب دانسته و خوا هان مجازات مؤسس و نارش مجله گردیدند و باالخره 

منتهی به تبعید آقای فرخ دین پارسا و همرسش به اراک گردید.«25 

زنانی نظیر صدیقه دولت آبادی و آفاق پارسا ساختار پدرساالرانه ی جامعه ی ایران 

برابری  برای  و نظم اجتامعی موجود را به مبارزه می طلبیدند. مبارزه ی آن ها 

انقالبی  بود که مبارزه برای استقرار  باور های عامه و  جنسی هامن قدر خالف 

که  است  امت  بقای  مسلامن،  جامعه ی  یک  در  عمده  زیرا هدف  دموکراسی، 

رشع اسالم پاسدار آن است. حقوق زن، یعنی حقوق فردی و اجتامعی او، با 

ایده ی نظم جامعه ی اسالمی که از طریق اجرای قوانین رشع باید تأمین شود، 

در تضاد قرار دارد. در حقیقت، رِصف مفهوم برابری، تهدیدی برای نظم سلسله 

٢3.    پری شیخ االسالمی، هامن، ص 97.
24.   هامن ، ص 106.

25.   هامن، ص 110 و 11. 
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مراتب اسالمی است که بر حقوق متفاوت زن و مرد استوار است. با توجه به این 

زمینه ی فرهنگی-اجتامعی و مذهبی  است که می توان تنفر بنیادگرایان اسالمی  را 

نسبت به فمینیست های ایران در گذشته و زمان حارض درک کرد.  این که چرا 

در شهریور 13۵8 )اوت 1980(،  یک سال پس از  انقالب، اوباش، به رهربِی یک 

روحانی، سنگ های آرامگاه صدیقه دولت آبادی و برادر و پدر او را، که هر دو 

با آن که روحانی بودند، از فعالیت های صدیقه دولت آبادی حامیت کرده بودند، 

فعاالن  از  نیز  او  که  پارسا،  فرخ رو  دکرت  پارسا،  آفاق  یا چرا دخرت  و  شکستند، 

حقوق زن و اولین زنی بود که در ایران به مقام وزارت رسید، نخستین زنی بود 

که در رژیم اسالمی  اعدام شد. این واقعه نیز گویای کینه ی دیرینه ی بنیادگرایان 

به پیشگامان حقوق زنان در ایران بود.

به هر رو، علیرغم رشایط خطرناکی که پیشگامان مبارزه برای حقوق زنان در آن 

به رس برده و فعالیت می کردند، آنان هم چنان به مبارزه ی خود ادامه دادند. و 

در راستای همین مبارزات بود که جنبش زنان، به خصوص پس از جنگ جهانی 

ملی گرا  بیشرت  زنان  جمعیت های  آن که  با  کرد.  پیدا  چشم گیری  گسرتش  اول 

بودند تا فمینیستی و استقالل سیاسی ایران از یوغ سلطه و نفوذ بیگانه محوِر 

مباحثات آنان بود، اما هیچ یک از آنان مسائل خاص زنان را به دست فراموشی 

منی سپردند. پیشگامان فمینیست ، بر رضورت پیوند ناگسستنی دموکراسی در خانه 

و دموکراسی برای ایران و رابطه ی متقابل آزادی ملی و آزادی زنان تأکید می کردند. 

باید بر سطح آگاهی سیاسی این زنان و مهارت اسرتاتژیکی آنان آفرین گفت که 

در بحبوبه ی مبارزه ی ملی به طرح مسائل زنان می پرداختند، بی آن که یکی را 

قربانِی دیگری کنند. انتقاد متام سازمان های زنان و نرشیات آن ها متوجِه روحانیون 

مرتجع و عدم حامیت دولت از خواست بهبود حقوق زنان بود، اما گفتامن زنان 

از زبان ضد روحانیت مردان روشنفکر هامن دوره ، در نرشیات رادیکالی مثل، 
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مسئولیت  نرشیات  این  نویسنده گان  بود.  مالیم تر  حبل املتین  و  صور ارصافیل 

روحانیون در پیشگیری از  پیرشفت جامعه را مورد انتقاد قرار می دادند، و »گناه 

سقوط خاورمیانه را به گردن ناآگاهی، خرافه، کوته  بینی دیدگاه ضد پیرشفت و 

جزم اندیشی روحانیت و ارصار مداخله در امور سیاسی می انداختند«. 26 بعضی از 

نرشیات زنان، از بحث پیرامون مذهب و روحانیت، به طورکلی دوری می جستند و 

برای پرهیز از رو در رویی با روحانیت اعالم کرده بودند که توجه خود را معطوف 

به طور اخص، خواهند  به طور عام و زنان  به متام مسائل مورد عالقه ی جامعه 

کرد و به مذهب و سیاست نخواهند پرداخت.27 بعضی دیگر، با ستایش قوانین 

اسالمی  و »تغییر رشایط زنان پس از طلوع متدن اسالمی«، می کوشیدند خصومت 

روحانیت را خنثی کنند. آنان برای پرهیز از جریحه دار کردن احساسات مذهبی 

 جامعه، بر ویژهگی برابری طلبانه و آزادی دهنده ی قوانین قرآنی تأکید می کردند، 

به رشطی که معنای واقعی قرآن درک بشود، و استدالل می کردند که آموزش و 

فعالیت اجتامعی به زنان امکان خواهد داد تا همرسان و مادران بهرتی باشند. 

دو تحول عمده در این دوره تأثیرات متضادی بر جنبش زنان باقی گذارد. این دو 

تحول عبارت بودند از: وقوع انقالب بلشویکی 1917 در روسیه و تشکیل دولت 

مدرن در ایران به دنبال به قدرت رسیدن رضا شاه در 1۲99 شمسی، )اوائل دهه ی 

 بر  19۲0 میالدی(. سقوط امپراتوری روسیه و انقالب بلشویکی تأثیرات مهمی 

رویداد های سیاسی و جنبش های ملی و دموکراتیک موجود، از جمله بر جنبش 

زنان در کشور های همسایه، و به خصوص در ایران بر جای گذاشت. نفرت افراد آگاه 

سیاسی و ملی گرایان ایران از روسیه ی تزاری که منافع استعامری و تجاوزکارانه ی 

آن خسارات بسیاری برای کشور در بر داشت، کم تر از انگلستان نبود. رسنوشت 

26.  حبل املتین، 18 جون 1907 نقل شده درAbrahamian، هامن، ص 93
٢7.   مجله جمعیت نسوان وطنخواه نقل شده در کتاب زنان ایران و جهان، پری شیخ االسالمی، صفحات 1۴8 و 1۴9 
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ایران با انفجار سیاسی روسیه پیوند نزدیک داشت. خصومت حکومت مطلقه ی 

تزار نسبت به جنبش دموکراتیک ایران، به هامن اندازه بود که نسبت به تحوالت 

دموکراتیک در خاک خود. قرارداد 1907 روس و انگلیس و تقسیم ضمنِی ایران 

ایران توسط قزاقان روس  امپراتوری ، مبباران مجلس نوپای  به مناطق نفوذ دو 

تحت فرماندهی کلنل لیاخوف در 1908 به حامیت از محمدعلی شاه مخلوع ، و 

به  دار آویخنت ثقة االسالم، از رهربان برجسته ی مرشوطیت و یاران اش در تربیز و 

سفاکی قزاق های روسی همه در خاطره ی ایرانیان ثبت شده بود. انقالب روسیه 

به آرزو های ملی گرایان و جنبش دموکرا تیک ایران نیروی تازه داد. روزنامه های 

لیربال، از نو رشوع به انتشار کرده و خواستار اصالحات اجتامعی شدند. »احزاب 

سیاسی به فعالیت علنی پرداخته و مرام نامه های خود را انتشار دادند. تظاهرات 

برپا شد و نطق های  ارامنه و رسبازان روس  ایرانیان،  با رشکت مشرتک  متعدد 

بسیاری در ستایش انقالبیونی که جان خود را برای آزاد کردن رسزمین پدری از 

دست داده بودند، ایراد شد.«٢8 

تحوالت انقالبی  روسیه بر جنبش زنان نیز تأثیر گذاشت و آن را رادیکالیزه کرد.  

اعالم برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجتامعی، اقتصادی و سیاسی به  عنوان یکی 

از نخستین اقدامات دولت نوبنیاد شوروی و به خصوص، فرمان های متعددی که 

با هدف آزادی زنان در جمهوری های آسیائی شوروی صادر شد، الهام بخش فعاالن 

حقوق زن در ایران بود. این واقعیت که چنین تحوالتی از یک دولت سوسیالیستی 

ایده های سوسیال-دموکراسی و سوسیال-فمینیستی  نشأت می گرفت، جاذبه ی 

در میان پیشگامان حقوق زن را افزایش داد و مبارزه ی زنان و خواسته  های آنان  

از جمله برداشنت حجاب ، دسرتسی به  آموزش و حقوق شان در خانواده را شدت 

بخشید.  

٢8   . هامن، صفحات  136-138
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به  دنبال تحوالت جنبش سوسیالیستی ایران که با تشکیل حزب کمونیست ایران 

در ژوئن 19۲0 آغاز شد، سه سازمان زنان با گرایشات سوسیالیستی آغاز به  کار 

کردند. نخستین آن ها جمعیت نسوان وطن خواه ایران، به ریاست انتخابی  محرتم 

اسکندری در 1۲98 شمسی )1919 میالدی( بود. ٢9 جمعیت، تحقِق اهداف زیر را 

رسلوحه ی کار خود اعالم کرد: تأکید بر قوانین و شعائر اسالمی  )که بی تردید به 

قصد ساکت کردن مخالفت روحانیت اعالم می شد(؛ افزایش آموزش و پرورش 

اخالقی دخرتان؛ سواد آموزی در بین زنان؛ تشکیل بیامرستان ها برای زنان و 

مراقبت از دخرتان یتیم؛ تشویق صنایع ملی؛ و تشکیل اتحادیه های تعاونی. به 

گفته ی عبدالصمد کامبخش، جمعیت، مبارزه ی نسبتا موفقیت آمیزی را علیه 

خرافات آغاز کرد و نرشیه ی آن )نسوان وطن خواه( وسیله ای بود برای جلب 

اعضاء جدید و گسرتش آرمان های زنان. سخرنانی ها و انتشارات جمعیت علیه 

حجاب و در حامیت از آموزش زنان ، آن  را هدف خصومت و حمالت بعضی 

روحانیون قرار می داد. بعضی روش های جمعیت برای جلب توجه جامعه به 

رشایط خفت بار زندگی زنان و آموزش جامعه، کامال ابتکاری، شجاعانه و منحرص 

به فرد بود. به طور مثال، محرتم اسکندری و یاران اش دست به سوزاندن یک 

جزوه ی ضد آزادی زن در مالء عام زدند که توسط یک روحانی انتشار داده شده 

بود و برای این  کار باز داشت شدند.3٠ در یک مورد دیگر، "جمعیت" به قصد 

بانوان، یک  برای  تأسیس یک کالس سوادآموزی  برای  جمع آوری کمک مالی 

منایش تئاتری ترتیب داد. حدود 300 زن برای متاشای منایش حضور پیدا کردند، 

اما پلیس اجرای منایشنامه را متوقف و زنان را پراکنده کرد. روز بعد، خانه ای 

که محل اجرای منایش بود مورد حمله و غارت اوباش و صاحب خانه، نورالهدی 

٢9.  عبدالصمد کامبخش، نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران، استکهلم، انتشارات توده، 13۵7، ص 31 )پری 
شیخ االسالمی و الیز سناساریان سال 19۲۲ را تاریخ تشکیل جمعیت ذکر کرده اند(. 

3٠.   بدرامللوک بامداد، هامن، صفحات 63 و 6۴
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زنگنه، مورد رضب و جرح قرار گرفت. ظاهرا یک روحانی محل، فتوای حمله 

در جهت  حرکتی  را  سودآموزی  کالس های  تشکیل  چرا که  بود،  کرده  صادر  را 

جمعیت  شجاعانه ی  اقدامات  این حال،  با  می دانست.«31  زنان  بی حجاب کردن 

سبب جذب بسیاری زنان روشنفکر به آن شد.

دومین سازمان زنان سوسیالیست، زمانی تشکیل شد که یک گروه از زنان مارکسیست 

ما"  "بیداری  عنوان  تحت  جامعه ای  و  شده  جدا  وطن خواه  نسوان  جمعیت  از 

ایجاد کردند. نشانه ای از این که این جمعیت رادیکال تر یا فعال تر از سلف خود 

بوده در دست نیست، اما عبدالصمد کامبخش می نویسد که حزب کمونیست 

ایران به طور غیر   مستقیم این جمعیت را رهربی می کرد و به قول او به همین 

دلیل بود که این سازمان "خط صحیحی" داشت. ظاهرا چون  اعضاء و هواداران 

حزب در جمعیت نسوان وطن خواه اکرثیت نداشته  اند انشعاب را تنها راه پیشربد 

خط حزب می دیدند. کامبخش می نویسد که »حزب در گروه  های زنان و سایر 

گروه  های دیگری که او اتحادیه های فرهنگی می نامد، فعال بوده، و با آن که حزب 

به تدریج در رهربی این اتحادیه ها اکرثیت یافت، و به طور مؤثری از آن ها استفاده 

کرد، اما کار اصلی حزب بر گروه  های سیاسی متمرکز بود.«3٢ این متایز گذاری بین 

کار فرهنگی و سیاسی به خوبی  نشان می دهد که رصف نظر از آن  که فعالیت های 

فکری و تشکیالتی جمعیت های زنان در چه حد و با چه کفایت و با چه تأثیر 

اجتامعی ای صورت می گرفت، به  هر حال، "کار سیاسی" محسوب منی شد و توانائی 

آن ها برای رهربی مبارزه ی حقوق زنان به رسمیت شناخته منی شد، مگر آن که زیر 

چرِت حامیت پدرساالرانه ی حزب کمونیست قرار داشته باشند. به طوری که خواهیم 

ایران در عرص  این میراثی است که به گروه  های سوسیالیست-فمینیست  دید، 

31.   شیخ االسالمی، هامن، صفحات 1۵6 و 1۵7.      

3٢.   کامبخش، هامن  
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حارض به ارث رسیده است. 

ایران تشکیل شد پیک سعادت  سومین سازمان مهم زنان که پس از 1917در 

نسوان بود. گروهی از زنان مارکسیست، پس از نخستین کنگره ی حزب کمونیست 

ایران در بندر انزلی در 19۲0 "پیک سعادت" را بنا نهادند. این سازمان می کوشید 

از طریق تشکیل کالس سواد آموزی و خیاطی، مدارس دخرتانه، کتابخانه و انتشار 

نرشیه ، بیان گر خواست های زنان طبقات مختلف باشد. "جمعیت پیک سعادت 

نسوان" مجله  ای نیز به همین نام انتشار داد ... و خدمت بزرگی به آگاهی و 

روشن شدن افکار زنان ایران کرد، زیرا خواننده گان آن منحرص به رشت و حتی 

گیالن نبودند. مجله ی پیک سعادت از نخستین نرشیه  های کمونیستی در ایران 

از جمله  نسوان،  سعادت  پیک  جمعیت  فعالین  از  تن  چند  می شود.  شناخته 

جمیله صدقی و شوکت روستا بعد ها در حکومت رضا شاه هر یک به چهار سال 

زندان محکوم شدند.«33 اینان زنانی بودند که دکرت تقی ارانی در دفاعیات خود 

در دادگاه نیز به آنان اشاره می کند.

بین سال های 1910 تا 1930 میالدی بیش از ۲0 نرشیه ی زنان با خواست های 

انتقاد به رشایط خفت بار زن در خانواده و اجتامع  مشخص فمینیستی و در 

طوالنی ای  چندان  تاریخ  روزنامه ها  انتشار  که  کشوری  در  می یافت.  انتشار 

نداشت، رِصف تعداد نرشیات مدافع حقوق زنان می تواند بیان گر وجود یک 

جنبش نسبتا نیرومند فمینیستی باشد. این تحول عظیمی بود، با توجه به این که 

تنها دو دهه پیش از آن، زنان طبقه ی متوسط حِق داشنت هیچ ارتباطی خارج از 

محدوده ی فامیلی را نداشتند و رِصف تالش برای ایجاد هر نوع گروه زنان، کاری 

غیِر اسالمی  تلقی می شد. بدین ترتیب، سال های 19۲0، دهه ی ظهور جنبش رو 

به رشِد فمینستی در ایران بود.

33.    ناهید، هامن صفحات 113 و 11۴.       
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در فضای سیاسی راد یکالیزه شده ی آن زمان، ایران با دشواری های متعددی مواجه 

بود. جنگ های عشایری در جنوب و جنوب غربی  کشور؛ تشکیل حکومت های 

ویرانی؛  به  رو  اقتصاد  و خراسان؛  آذربایجان  گیالن،  در  و خود -مختار  انقالبی 

ضعف قدرت مرکزی؛ درگیری های شدید سیاسی در پارملان که دولت را فلج 

کرده بود؛ هرج و مرج سیاسی و بلند شدن صدای اعرتاض و خواست تغییر و 

فشار سیاسی برای تداوم آزادی مطبوعات و احزاب، و دمکراتیزه  شدن نهاد ها 

بریتانیا  سیاسی  فرستاده گان  و  حاکم  طبقات  ایران،  اجتامعی  ساختار های  و 

بود. کودتای 1۲99 شمسی توسط سید ضیاء  انداخته  به وحشت  را  ایران  در 

از سیاستمداران هوادار انگیس، که رضا خان )فرمانده هنگ قزاق( ، با حامیت 

بریتانیا بازوی نظامی آن بود، پاسخی بود به گسرتش ایده  های انقالبی ملی گرایانه 

و سوسیالیستی و خطر بُلشویسم در ایران. این مانور بریتانیا از حامیت مالکان 

ایرانی برخوردار بود. به زودی رضا خان، سید ضیاء را مجبور به مهاجرت کرد و 

پس از یک دوره مانور سیاسی، خود را نخست به عنوان نخست وزیر قدرمتند، و 

سپس با خلع سلسله ی قاجار، به عنوان یک پادشاه دیکتاتور، هوادار مدرنیزاسیون 

تثبیت کرد. برنامه ی او رسکوب مخالفان، ارعاب ارشاف مخالف و زمین داران 

بزرگ و انجام یک سلسله اصالحات وسیعِ زیر ساختی، اقتصادی و اجتامعی بود.

رضا شاه با برخورداری از حامیت ارتش و همکاری بوروکراسی جدید و دعای خیِر 

بخشی از طبقات حاکمه و هم راهی فکری و عملی بعضی از روشنفکران تحصیل 

کرده ی طرفدار تجدد، موفق شد برنامه ی خود را عملی کند. او با تثبیت خود 

به عنوان قدرِت مطلقه ، توانست یک دولت متمرکز، مقتدر و با ثبات سیاسی پدید 

آورد و به اصالحات اجتامعی و اقتصادی مهمی، از جمله: غیر مذهبی کردِن آموزش 

و فرهنگ و سیستم قضائی کشور دست بزند که در دوران محمد رضا شاه نیز 

ادامه  یافت. اصالحات او در رابطه با کشف حجاب و سیاست آموزش عمومی، 
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نگاهی به مشارکت زنان در اعرتاضات سیاسی در تاریخ مدرن ایران

افزایش تعداد مدارس دخرتانه و فعالیت اجتامعی زنان )که پیوسته یکی از اهداف 

عمده ی فعاالن حقوق زنان بود(، نتایج بسیار مهمی  برای زنان در  بر داشت. بررسی 

امکانات و محدودیت های تحوالت اجتامعی، اقتصادی و حقوقی دوران پهلوی در 

فصل بعد نشان خواهد داد که زنان از این تحوالت چه سودی بردند و تا چه حد 

بتواند نقش  این بررسی شاید  پیدا کرد.  ارزش های پدرساالرانه ی مذهبی تغییر 

زنان در انقالب 13۵7 و پشتیبانی آنان را نیز از روحانیونی که دهه  ها، فعاالنه با 

هر نوع اصالحاتی در جهت بهبود حقوقی و اجتامعی زنان مخالفت کرده بودند 

توضیح دهد.





2
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مبارزه ی حقوقی و فرهنگی در جهت عدالت اجتامعی و دموکراسی جنسیتی، 

مستلزم وجود درجه ای از  آگاهی سیاسی و اجتامعی و باور جامعه به مفهوم 

حق شهروندی است که خود به سطحی از  توسعه ی اقتصادی و اجتامعی ارتباط 

دارد. می توان گفت که بخش عمده ای از مسائل و مصائب زنان در جوامعِ از نظر 

اقتصادی كم تر توسعه یافته، ریشه در سطح نازل توسعه ی اقتصادی و سیاسی، 

تداوم نهاد ها و ساختار های پیشا رسمایه داری، دسرتسی محدود و تبعیض آمیز زنان 

به منابع موجود جامعه و نبود امکان مشاركت سیاسی و مدنی برای به چالش 

طلبیدن آموخته  های فرهنگی و قوانین پدرساالرانه و تبعیض جنسیتی است. با 

این حال منی توان گفت كه توسعه ی اقتصادی و اجتامعی خود به خود موقعیت 

اجتامعی و حقوقی زنان را متحول می ساز د، زیرا هنجار ها و باور های اجتامعی و 

فرهنگی كه ساختار ها و اعامل و رفتار های جنسیتی را شكل می دهند به كندی و 

دشواری متحول می شوند. سیاست های دولت و درجه ی تعهد سیاست گذاران به 

توامنند ساخنت شهروندان زن در این پروسه تعیین كننده است. به عبارت دیگر، 

پروسه ی توامنند شدن زنان، افزون بر گسرتش فرصت های آموزشی و اشتغال و 

فعالیت های  و  ابتكارات  از  دولت  جدی  پشتیبانی  آنان،  قانونی  حقوق  تأمین 

آگا هانه و آگاهی دهنده ی زنان عدالت جو را می طلبد.        

روند توسعه ی رسمایه داری و مدرنیزاسیون ایران، به رغم منابع رسشار طبیعی،  

نیروی انسانی و تالش بسیار در جهت مهندسی اجتامعی نتوانست آن طور که 

باید تحوالت بنیادی و مطلوب را در رشایط زندگی اكرثیت زنان و از آن مهم تر در 

ذهنیت جامعه، در مورد روابط جنسیتی و حقوق زنان، ایجاد كند.  رصف نظر 
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اواز  با خلع  ایران، که  اول در جهت مدرنیزاسیون  پهلوی  از کوشش های مهم 

جدی تر  به طور  ایران  مدرنیزاسیون  و  توسعه  برنامه های  ماند،  نامتام  سلطنت 

تقریبا تا دهه ی نخست پس از  کودتای ٢8 مرداد دنبال نشد. اما اوال دو دهه ی 

عمر این تحوالت )تا انقالب 13۵7( کوتاه تر از آن بود تا بتواند تحوالت بنیادین 

و غیر قابل باز گشتی در موقعیت زنان و رشایط زندگی آنان ایجاد کند. مهم تر 

از آن، ساختار سیاسی استبدادی مبتنی بر رسكوب منتقدین و مخالفین ملی گرا و 

سوسیالیست از سویی، و تشویق باور های مذهبی و مامشات با اسالم گرایان که، 

پی گیرانه با برابری حقوقی و اجتامعی زنان مخالفت می کردند، از  سوی دیگر، 

امکان تغییر و تحوالت اساسی در موقعیت زنان را به مراتب مشکل تر می کرد. 

و  فرهنگی  مدرنیزاسیون  برنامه  های  اجرای  در  حکومت  ناشیانه ی  روش های 

اجتامعی، به خصوص در دوران پهلوی دوم نیز مانع دیگری در این راه بود. 

اصالحات رضا شاه

قدرت گرفنت رضا شاه پس از رسنگونی سلسله ی قاجار و تثبیت او  به عنوان یک 

دیکتاتور مقتدِر هوادار مدرنیزاسیون، آغاز دوران بسیار مهمی  در تاریخ نوین 

ایران بود. رضا شاه زمانی به قدرت رسید که ایران پس از انقالب مرشوطیت، به 

کندی به سمت استقرار نهاد های لیربال-دموکراسی و مشارکت سیاسی حرکت 

می کرد. بخش فزاینده ای از جامعه، نیرو گرفته از مبارزات دوران مرشوطیت، و 

تحت تأثیر تحوالت انقالبی  در کشور همسایه )روسیه(، از حالت انفعالی بیرون 

آمده و به فعالیت سیاسی روی  آورده بود. این رشایط، سلطه ی سیاسی طبقات 

حاکمه ی سنتی را به طور جدی به خطر افکنده بودند. اما جنبش اجتامعی برای 

استقرار دموکراسی پارملانی ماندنی، بیش از هر چیز به مطبوعات آزاد و آزادی 

بحران  به  است  قادر  که  به عنوان کسی  شاه  رضا  داشت.  نیاز  سیاسی  احزاب 
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قدرت یا آن چه گرامشی بحران عمومی  دولت می نامد پاسخ الزم را بدهد، مورد 

حامیت طبقه ی حاکم بود.

از روشنفكران تجدد گرا به   او برای رسیدن به این هدف، با همكاری گروهی 

آن سیاست  به موازات  زد.  اجتامعی دست  و  اقتصادی  یک سلسله اصالحات 

رسکوب سیاسی و مرعوب کردن هر نیروئی که اصالحات او یا روش اجرای آن ها 

دشواری  به  آزادی های  بردن  میان  از  کرد.  دنبال  می داد،  قرار  سئوال  مورد  را 

به دست آمده ی سیاسی پس از مرشوطه، سانسور شدید مطبوعات و محدودیت 

آزادی بیان و آزادی افکار و ممنوع ساخنت کلیه ی نهاد ها و سازمان های مدنی 

از آن جمله، تصویب قانون ممنوعیت فعالیت احزاب  و توده ای غیر دولتی، 

کمونیستی و ضد سلطنت در 1310 )1931( توسط پارملان که به بازوی اجرای 

دموکراتیک  نهاد های  و  سیاسی  احزاب  شانس  بود،  شده  تبدیل  شاه  فرامین 

مردمی  را برای تثبیت ابزار مهم استقرار دموکراسی از میان برد. بهمین سبب 

نیز حتی پس از  خلع رضاشاه از سلطنت، در دورانی که توان و ابتکار سیاسی 

برای ایران حیاتی بود، هیچ جریان سیاسِی مرتقی و توامنندی که امکان رهربی و 

هدایت جامعه بسوی پیرشفت و ترقی را داشته باشد، عمال موجود نبود. این 

تجربه ی غم آور در آستانه ی انقالب 13۵7 دوباره تکرار شد.

بررسی اصالحات اجتامعی  رضا شاه در چند زمینه مشخص مربوط به حقوق 

زنان، رفرم قضائی و کشف حجاب، نتایج متضاد اصالحات سیاسی و اجتامعی 

و اقتصادی او برای زنان و مبارزه ی فمینیستی را به خوبی نشان می دهد. تدوین 

و  میالدی(   19٢8( شمسی   13٠7-13٠8 سال های  در  جزائی  و  مدنی  قوانین 

با قضات و وکالی آموزش دیده، نفوذ قوانین رشع و  جایگزینی قضات رشع 

حضور روحانیون در دادگاه  ها را به طور وسیعی کاهش داد. اما نفوذ و مداخله ی 

مذهب در امور مربوط به حقوق زنان در خانواده تقریبا  دست نخورده باقی 
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ماند. به طور مثال، مواد تبعیض آمیز مربوط به ازدواج، طالق، حضانت کودکان 

و ارث از قوانین رشعی اتخاذ شده و وارد قانون مدنی مدون جدید شد. با این 

تفاوت که ثبت ازدواج و طالق اجباری و سن بلوغ برای ازدواج زنان 1۵ سال اعالم 

شد. هم چنین زنان می توانستند با گنجانیدن ماده ای در سند ازدواج ، تحت رشایط 

خاصی به وکالت از شوهر حق طالق داشته باشند. هر چند این مواد قانونی 

قدمی کوچک به پیش بود، اما نه قوانین رشع را ملغی می کرد و نه با هیچ تالش 

آموزشی یا اید ئولوژ یکی در جهت دگرگون ساخنت فرو دستی زن در خانواده ی 

پدر ساالر ایرانی همراه بود. حفظ قوانین رشع در مسائل مربوط به خانواده و 

حقوق زنان شاید با این واقعیت که خوِد شاه دارای سه زن بود بی ارتباط نبود. 

یعنی، نه فقط مامشات با روحانیون، بلکه روش و بینش شخصی خود شاه نیز 

سوی دیگر محدودیت اصالحات و ماهیت و باورهای مرد ساالرانه ی او در مورد 

حقوق زنان بود. با این حال، رضاشاه در نیمه  های سلطنت اش به طور آشکارتری 

موضع ضد روحانیت گرفت و به خصوص پس از باز دیدش از ترکیه مصمم به غیر 

مذهبی کردن فرهنگ و جامعه ی ایران شد. وی در سخرنانی ای که در ترکیه ایراد 

کرد وعده داد که در دوران سلطنت خود خرافات مذهبی  را از ایران ریشه کن 

کند.3۴ پس از این سفر بود که سیاست کشف حجاب برای زنان اعالم شد.

سال ها بود که برداشنت حجاب در مرکز توجه گروه  های زنان قرار داشت. به 

نظر بسیاری از فعاالن زن و مردانی که از حقوق زنان دفاع می کردند، حجاب  

یکی از علل اصلی عقب مانده گی و مظهر انقیاد زنان تلقی می شد. زنان مخالف 

سیاهی  چادر  از  را  خود  نارضایی  می کردند  مختلف سعی  اشکال  به  حجاب، 

که مجبور به پوشیدن آن بودند نشان دهند. به طور مثال، در شیراز و تهران 
                                             

34.  Said Amirarjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Reolvution in Iran, Oxford University 

Press, 1987
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بعضی ها رنگ چادر را از مشکی به قهوه ای تیره تغییر دادند، اما این ابتکار 

در  ناکامی انجامید.35  به  زنان  جرح  و  رضب  و  اوباش  حمله ی  با  نیز  کوچک 

حقیقت، از  حدود سال 13٠٠ )19۲1 میالدی( به بعد تعدادی از زنان فعال در 

اماکن عمومی  بدون حجاب ظاهر شده و چون بسیاری از اینان معلم مدرسه 

بودند، شاگردان خود را نیز تشویق به بی حجابی  می کردند.36 اینان زنان با سواد 

مرفه و طبقه ی متوسطی بودند که از اصالحات دولت در زمینه ی آموزش بهره 

جسته بودند. اصالحات شاه به مبارزه ی آن ها علیه حجاب نیروی تازه ای داده 

این حال، زنان بی حجاب انگشت شامر بوده و دامئا در خیابان ها مورد  با  بود. 

تعرض و آزار قرار می گرفتند. در سال 1313 )193۵میالدی( ، پس از باز گشت 

شاه از ترکیه، عده ای از زنان - عضو انجمن نسوان وطن خواه - در باز گشت شاه 

از مجلس، دادخواستی در همین زمینه به دست او می دهند.

با استفاده از روش های تشویقی،  تعرض همه جانبه علیه چادر، از هامن سال 

تبلیغی و اداری آغاز شد. نخست، مأموران و مستخدمین دولت مجبور شدند 

با همرسان بدون چادر خود در میهامنی های مربوطه رشکت کنند. برای تشویق 

مساعده ی  پرداخت  حتی  سخرنانی،  و  افکار"  "پرورش  جلسات  بر  عالوه  آنان، 

نقدی »به منظور تهیه  ی وسایل برداشنت چادر خانم ها«، برای کارمندان دولت در 

نظر گرفته شد و بر عدم استفاده از هر نوع خشونت برای برداشنت چادر تأکید 

شد.37 اما به زودی دیده شدن زنان با چادر و چار قد در معابر عمومی  ممنوع 

35.   بامداد. هامن. ص 8۵.
36.  Gity Nashat,  Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26 .

با مسئولین دولتی در شهرستان ها در کتاب خشونت و  37.  نگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله 
فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب )1313-13۲۲( ، تهران، مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی 

ایران، 1371، ص 5-٢، 7، 10
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اعالم شد. به پلیس دستور داده شد در خیابان ها برای برداشنت حجاب زنانی که 

به فرمان 38 دولتی تن منی دادند به زور متوسل شوند و اشخاص و مالیان مخالف 

این سیاست را از  والیات خود تبعید کنند.39 در حقیقت ایران نخستین کشور 

ترکیه،  در  مثال،  به طور  کرد.  حجاب  کشف  زنان  از  زور  به  که  بود  اسالمی 

طریق  از  اساساً  را  حجاب  برداشنت  جمله  از  غیر مذهبی،  اصالحات  آتا تورک 

تبلیغات و تشویق و ترغیب جامعه به پیش برد. كشف اجباری حجاب زنان، 

جامعه ی سنتی ایران را تکان داد و روحانیت را شدیدا خشمگین منود، چرا که 

به  این خشم  اسالمی  می دیدند.  موازین  به  تجاوز خشونت آمیز  را  این عمل 

یک درگیری شدید و خونین بین پلیس و تظاهر کننده گان در مسجد گوهر شاد 

مشهد انجامید. هر چند طبقات و اقشاری از زنان بی تردید از كشف حجاب 

بهره مند شدند، سیاست استفاده از زور برای از رس برگرفنت حجاب سبب رنجش 

و خشم بسیاری از زنان خانواده های سنتی تر شد. بعضی از آنان از خروج از 

و  اصالحات  مدرن ،  ایده های  به  نسبت  و  خودداری کردند  به طور کلی  خانه 

زنانی که از این حرکت پشتیبانی می کردند مظنون شدند.

در سال های اول حکومت رضا شاه، یعنی بین سال های 13٠٠ تا 131٠ شمسی 

اکرث سازمان ها و نرشیات زنان پشتیبان اصالحات او بودند. اما با افزایش کنرتل 

در  زنان محدودتر شد.  گروه  های  فعالیت  بر جامعه و شدت رسکوب،  دولت 

پلیس بیش تر احزاب و گروه  های سوسیالیست و کمونیست بود.  ابتدا هدف 

سایر  و  صنفی  اتحادیه های  کلیه ی  فعالیت   131٠-1313 سال های  بین  اما 

سازمان های دموکراتیک ممنوع اعالم شد و بسیاری از  فعاالن جنبش کارگری و 

سایر گروه  های دموکراتیک به زندان افتادند. سازمان های سوسیالیستی زنان نیز 

38.  هامن، ص 18
39.  هامن، ص ٢٠
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منحل شده و بعضی فعاالن زن، من جمله روشنک نوعدوست، جمیله صدقی 

و شوکت روستا توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس از کلیه ی ابزار ممکن برای 

مرعوب ساخنت فعاالن زن استفاده می کرد. به طور مثال، در انزلی پلیس اوباش 

مذهبی  را تحریک کرد تا به تئاتر سوسیالیستی حمله کنند. بهانه ی حمله ، ظهور  

یک هرنپیشه ی زن در منایش مولیر بود. در تهران نیز در حضور پلیس که به 

متاشا ایستاده بود گروهی از فناتیک های مذهبی،  محِل انجمن نسوان وطن خواه 

کشیدند.40  آتش  به  را  جمعیت  شده ی  چاپ  مجله های  و  کرده  سنگباران  را 

سازمان های غیر کمونیستی نیز از حمله در امان مناندند. رضاشاه حتی تحمل 

فعالیت زنانی را که هوادار اصالحات او بودند، اما بعضی سیاست های دولت 

را تأیید منی کردند، نداشت. سیاست شاه نسبت به جنبش مستقِل حق طلبانه ی 

زنان ناشی از بیزاری او از هر نیروئی بود که می خواست بدون پشتیبانی دولت 

ادامه ی حیات دهد، یا بدون قید و رشط از شاه حامیت منی کرد. 

در حدود سال های 1313 تا 13٢٠ متام سازمان های  مستقل زنان منحل شدند. در 

عین حال، دولت به تبلیغات خود در حامیت از حقوق زن که  یکی از انگیزه  های 

آن تأثیر گذاردن بر افکار عمومی  خارج از کشور بود، ادامه می داد. در همین 

راستا، در سال 1311 شمسی، ایران میهامن دار دومین کنگره ی زنان رشق در 

تهران شد که زنان بسیاری از  کشور های خاورمیانه و آسیا در آن رشکت کردند. 

کنگره بعضی مواد قطعنامه ی کنگره اول را )که در 13٠9 در دمشق تشکیل 

تأکید قرار داد. از جمله تساوی زن و مرد؛ مزد برابر با مرد؛  شده بود( مورد 

تعلیامت اجباری ابتدائی؛ منع تعدد زوجات و حق ارث.41 نکته ی درخور توجه 

آن که در کنگره ی زنان، سخرنانی اختتامیه را مناینده ی دولت ایران، آقای اورنگ 

40.   آبراهامیان ٬ هامن٬ ص 139.
41.  استاد ملك٬ حجاب و کشف حجاب در ایران،  تهران، انتشارات عطائی، 1366 ٬ صفحات 115-11٢
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به قصد »زدن پنبه کنگره و مرامنامه و مقررات کنگره ی اول« ایراد کرد. به نظر 

در صورتی که  و  تجمل پرستی،  بود،  چیز  یک  زن ها  درد  ایران  دولت  مناینده ی 

زنان قسم می خوردند که از آن پس لباس وطنی خواهند پوشید و تجمل پرستی 

را کنار خواهند گذارد، مسائل شان حل می شد: »اگر شام همین یک نتیجه را 

از کنگره بگیرید و این  بار را از گرده ی خود و مرد های خود بردارید، صدی 97 

از مصائب و بدبختی ها و بیچاره گی ها و پریشانی های خود را کاسته اید.... اگر 

همین قدر از  این عرایض نتیجه بگیرم که این بذر در دماغ های شام کاشته شده 

خیلی خوشوقتم...«41 گفتار این مناینده ی دولت ایران و سخرنانی قیم مآبانه و 

جاهالنه ی او به خوبی  بیان گر سطح درک دولتمردان آن   روز از مسائل زنان و 

راه  حل های سطحی و عدم تعهد واقعی دولت به اصالح موقعیت حقوقی و 

اجتامعی زنان ایران بود. 

سازمان  آخرین  وطن خواه«  »نسوان  متشکل   و  قدیمی  جمعیت  بدین  ترتیب، 

مستقل زنان بود که تا 1317 به حیات خود ادامه داد. دو سال بعد، دولت وقت 

به چند تن از زنان تحصیلکرده و مرفه دستور داد کانون بانوان را پی ریزی کنند. 

و  اخالقی  آموزش  بهبود  برد:  نام  می توان  را  زیر  مواد  کانون،  اهداف  از جمله 

معنوی بانوان؛ ارائه ی راهنامئی در زمینه ی خانه داری و پرورش فرزند بر مبنای 

روش علمی؛ آموزش بدنی و مانند آن.43 بدین ترتیب »کانون بانوان« به عنوان یک 

سازمان خیریه ی دولتی جانشین سازمان های مستقل و مبارز فمینیستی شد. به جز 

معدودی از فعاالن قدیمی، نسل جدیدی از هواداران حقوق زن ظاهر شدند که 

تقریبا همه گی از طبقات ممتاز و تحصیلکرده بوده و با سایر جنبش های سیاسی و 

اجتامعی پیوندی نداشتند. فعاالن کانون بانوان نه می توانستند سلطه ی مردساالری 

را مورد انتقاد قرار دهند، و نه به سلسله مراتب جنسی اعرتاض کنند. مهم ترین 

42.   هامن٬ صفحات 1٢3-1٢4
43.   بامداد٬ هامن٬ صفحات 93 و 94 
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وظیفه ی کانون بانوان صحه گذاردن بر اصالحات نیم بند دولت و ستایش شاه 

به عنوان پدر ملت بود. متأسفانه زنان شیردلی مانند صدیقه دولت آبادی با قبول 

اهداف  خدمت  در  عمال  بانوان  کانون  دولتی  سازمان  چهارچوب  در  فعالیت 

رضاشاه و دولت وقت، و نه اهداف دیرینه ی زنان آزادی  طلب ایران قرار گرفتند. 

منونه ی زیر به خوبی ماهیت کانون و محدودیت وظائف و اختیارات آن را به 

منایش می گذارد و نشان می دهد که کانون بانوان بدون اجازه ی وزارت معارف 

اجازه ی انجام هیچ فعالیتی، حتی برگزاری مراسم  یادبود برای یک شاعر زن - پروین 

اعتصامی - را نداشت. در همین زمینه صدیقه دولت آبادی، در پاسخ به چنین 

اعرتاضی و در دفاع از خود می نویسد: »البته می دانید کانون بانوان یکی از شعبات 

وزارت فرهنگ ]است[ و هر کاری باید با تصویب وزارتخانه در این مکان انجام 

گیرد. من در خصوص پروین اعتصامی حرفی نزدم، ولی راجع به رساج النساء از 

مقام وزارت خواهش کردم اجازه بدهند مجلس یادبودی گرفته شود. فرمودند: من 

حرفی ندارم، اما کانون بانوان که برای جشن ها و شادمانی های ملی تخصیص داده 

شده و واالحرضت ها ترشیف فرما می شوند مناسب نیست که مجالس حزن انگیز 

در آن بر قرار گردد.« بنابراین من هیچ وقت چنین تقاضائی نکرده و منی کنم.«44 

استفاده ی دولت از آرمان زنان با به   کار گرفنت عامل زور، همکاری جمعی از زنان 

برگزیده، و استفاده از توان و ابتکارت زنان منحرصا در کار های خیریه، تأثیرات 

منفی برای جنبش فمینیستی در بر داشت. از نظر تاریخی، روند از دست دادن 

استقالل مبارزه ی زنان در دوران سلطنت پهلوی اول آغاز شد، زمانی که جمعی 

از پیرشوان جنبش زنان، مبارزه در جبهه ی دولت و سیاست رسمی آن، و پذیرش 

قیمومیت دولت را برای رسیدن به اهداف خود پذیرفتند. این حرکت سیاسی، 

متضمن حامیت از رضا  شاه و هر آن چه او اراده می کرد بود. رژیم از طریق غیر  

44.  نگاه كنید به کتاب مجموعه ی مقاالت و قطعات و اشعار ی كه به مناسبت در گذشت و اولین سال وفات خانم 
پروین اعتصامی نوشته و رسوده شده است٬ 13۵۵ شمسی٬ نرش ابوالفتح اعتصامی٬ صفحات 60 و 61 
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 سیاسی کردن فعالیت جنبش زنان و جدا کردن مبارزه  برای کسب برابری جنسی 

از مبارزه برای کسب عدالت اجتامعی، دموکراسی و حق تعیین رسنوشت، جنبش 

زنان را منزوی و در چشم نیرو های مرتقی بی اعتبار ساخت. اصالحاتی که از باال و 

بدون مشورت یا مشارکت زنان فعال صورت گرفت، ماهیتی بوروکرات و طبقاتی 

یافت. از آن بدتر، با از میان بردن جنبش مستقل زنان، فعالیت برای گسرتش آگاهی 

در مورد خواست های فمینیستی تضعیف شد. این امر، به مرتجعین و مترشعین 

امکان داد تا این تصور را که اساسا بحث حقوق زن و آزادی زن در ایران زمینه ای 

ندارد و زائیده ی سلطنت پادشا هان پهلوی بوده جا بیاندازد و خصومت نسبت به 

فمینیسم و زنان فمینیست را در ناخود آگاِه حتی بسیاری از روشنفکران نهادینه 

کنند.  

با بر کناری رضا شاه توسط نیرو های متفقین در 13۲0 شمسی )1941میالدی(، 

به  نیز دگرگون شد. رهربان مذهبی  تبعیدی  ایران  بر  فضای غیر  مذهبی  حاکم 

میهن باز گشتند و تالش هامهنگ و سازمان یافته ای را برای باز گرداندن حجاب 

و بسنت مدارس دخرتانه در ایران آغاز  کردند.44 گویی حکومت استبدادی رضا 

شاه و جنایات پلیس او تنها  یک مناِد آشکار داشت، و آن زنان بی حجاب بودند. 

بودند،  بر  داشنت حجاب شده  به  زنانی که علیرغم میل خود مجبور  از  بسیاری 

تحت تأثیر فشار اجتامعی و یا حمالت اوباشانی که مالیان بسیج می کردند، از نو 

در حجاب رفتند. بدین ترتیب، بسیاری زنان میانه  سال و مسن در شهر ها پوشیدن 

حجاب را از رس گرفتند. روحانیون از  متام ابزار موجود برای بسنت مدارس دخرتانه 

نیز استفاده کردند و در بعضی شهرستان ها به این کار توفیق یافتند. با این حال، 

خروج رضا شاه فضای انقالبی  سال های اولیه حكومت او را به ایران باز گرداند 

45.  نگاه کنید به رونوشت مکاتبات جمعی از مالیان و شکایات زنان بی حجاب در مجموعه ی اسناد محرمانه ی کشف 
حجاب در کتاب خشونت و فرهنگ ...ص 81-85
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و تضاد ها و نارضایی های اجتامعی و سیاسی نیز فرصت ظهور پیدا کردند. درب 

زندان ها باز  شد و فعاالن جنبش کارگری و رهربان کمونیستی که از رشایط سخت 

زندان رضا  شاهی جان به در برده بودند، از جمله گروه موسوم به پنجاه و سه 

نفر - یاران دکرت ارانی، آزاد شدند. احزاب سیاسی و دموکراتیک به تجدید سازمان 

مطبوعات  شدید  سانسور  رفع  و  سیاسی  آزادی های  پرداختند.  وجود  اعالم  و 

عرفی گرائی  برای حفظ جوهر  تا  داد  فرصت  مرتقی  روزنامه های  و  احزاب  به 

با  تبلیغی بپردازند. روحانیون به نوبه ی خود،  دوران رضا شاه به فعالیت های 

استفاده از منابر و سازمان دادن تعرضات فیزیکی به زنان بدون حجاب در اماکن 

عمومی، کمپین وسیعی برای باز گرداندن حجاب آغاز  کردند. با این حال، مقاومت 

پی گیرانه ی زنان جوان و بعضی خواهران مسن تر آن ها در برابر یورش مرتجعین، 

تالش برای باز گرداندن حجاب را شکست داد.

 

اصالحات محمد رضا شاه   
اواخر دهه ی 30 شمسی،  تا  از 13٢1  ویژه گی دوران سلطنت محمد رضا شاه 

با جنبش  این بحران ها  بود.  ثبات سیاسی  و اجتامعی و عدم  اقتصادی  بحران 

مردمی ملی كردن صنعت نفت ایران به رهربی سیاسی دکرت محمد مصدق به اوج 

خود رسید، اما رسانجام با كودتای سازمان سیا با همكاری بریتانیا )133۲ شمسی، 

19۵3 میالدی( و بركناری دولت ملی مصدق و دستگیری و محاكمه و زندانی 

كردن او و تحکیم قدرت شاه در برابرجنبش ملی و سوسیالیستی، تا حدود زیادی 

کنرتل شد. با این حال، بحران اقتصادی و اجتامعی ایران علیرغم قرارداد جدید 

مالی و حامیت سیاسی دولت  و كمك های  نفت و رسكوب مخالفین  تحمیلی 

آمریكا همچنان مانع از ثبات سیاسی ایران بود. مشاورین آمریکائِی شاه نگران 

از عدم موفقیت سیاست های او و دولت های پس از  كودتا در حل تضاد های 



زنان و انقالب ۱۳۵۷

60

اجتامعی و سیاسی جامعه ی ایران، شاه را برای انجام اصالحاتی در ساختار های 

اجتامعی و اقتصادی كه به گامن آنان می توانست مانع از نفوذ بیشرت شوروی در 

کشور شود در فشار قرار دادند. "انقالب سفید" شاه در آغاز دهه ی چهل شمسی 

برای تجدید سازمان اقتصادی ایران در جهت رشد بیشرت روابط رسمایه داری، در 

حقیقت پاسخ طبقه ی حاکمه ی ایران به بحران هژمونی قدرت بود. 

انقالب سفید و اصالحات اقتصادی و اجتامعی كه در 134٢ شمسی )1963میالدی( 

آغاز شد، شامل موارد زیر بود: اصالحات ارضی، ملی کردن جنگل ها، فروش سهام 

کارخانجات دولتی به رسمایه داران بخش خصوصی، مشارکت کارگران در سود 

سهام کارخانجات، تأمین حق رأی برای زنان و تأسیس سپاه  های دانش و بهداشت. 

این اصالحات كامال رضوری و بسیار مثبت بود، اما حكومت شاه بی آن که در 

ساختار سیاسی و استبداد فردی ایران تغییری بدهد، این اصالحات را به مرحله ی  

اجرا گذاشت. بدین ترتیب، سیاست ارعاب و زور، به عنوان روش اصلی انجام 

اصالحات به قوت خود باقی ماند. نتیجه آن که ایران در سال های 134٢ تا 13۵7 

از لحاظ اقتصادی و بعضا اجتامعی رشد قابل توجهی کرد. اما از نظر ساختارهای 

سیاسی از بسیاری از کشور های مشابه اگر نه بدتر، حداقل بهرت نبود. به عبارت 

دیگر ویژه  گی انقالب سفید شاه، فاصله ی عظیم بین نظام اقتصادی و سیاسی 

از نظر وجود نهاد های مشارکت سیاسی و تداوم رسکوب همه جانبه ی  کشور، 

حقوق دموکراتیک مردم بود. 

و  زنان  اجتامعی  و  حقوقی  وضعیت  بر  پیشین ،  دوره ی  هامنند  تحوالت ،  این 

فعالیت های برابری خوا هانه ی آنان تاثیرات متضادی به  جا گذاشت. پس از  انحالل 

زناِن صفیه  قبیل حزب  از  زنان،  بانوان ، چندین جمعیت  کانون  سازمان دولتی 

فیروز و جمعیت زنان ، دوباره با رهربی هامن زنان طبقات مرفه اعالم موجودیت 

کرده و بعضی از آن ها به انتشار نرشیات خود دست زدند، از جمله نرشیه ی 
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»زنان ایران« که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از 

جمله اهداف مهم آن بود.46 اما شاید بتوان گفت که سازمان های زنان در این 

دوره به طور کلی رادیکال تر از دوره های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ کدام 

مستقل از  احزاب سیاسی وقت نبودند. تشکیل گروه  های زنان توسط احزاب 

سیاسی در 13٢1، گاهی یک نقطه ی عطف منفی در تاریخ جنبش حقوق زن در 

ایران دانسته شده است. به طور مثال، غالمرضا انصاف پور می نویسد: »شهریور 

٢٠ با حوادث غیر  مرتقبه ای که با خود برای ملت ما به همراه آورد، جریان آرام 

رستاخیز زنان را در نوسانات تازه ای کشاند. زنان ایران برای تحقق بخشیدن به 

آمال خویش با سازمان های مختلف املسلک خود با احزاب سیاسی در آمیختند، 

ولی چون هدف های شان تحت الشعاع مبارزات سیاسی آن ها قرار گرفت، ظاهرا 

توفیق چشم گیری  راه آن بذل همت منودند  با آن همه کوشش که سال ها در 

عایدشان نشد.«47 این گفته چندان دور از حقیقت نیست. فقدان استقالل از 

سویی و درگیری در مبارزات سیاسی، و رس درگمی، خصومت و تفرقه ای که بر 

زندگی سیاسی ایران حاکم بود، به فعالیت های زنان و کارآیی آن ها نیز لطمه 

از  بدتر  به حکومت دیکتاتوری شاید  تأثیر منفی وابستگی  باید گفت،  می زد. 

وابستگی به احزاب سیاسی بود. 

در سال 134٠ تا 1341 شمسی شورای عالی جمعیت های زنان ایران، متشکل از 

هفت گروه زنان تحت ریاست ارشف پهلوی، خواهر شاه، تشکیل شد كه در سال 

1347 نام سازمان زنان ایران را برای خود برگزید. تا وقوع انقالب بهمن، به جز 

چند سازمان صنفی و خیریه ی زنان، این سازمان تنها تشکیالت رسارسی زنان بود 

که برای ایجاد اصالحات حقوقی به سود زنان تالش می کرد؛ لیکن حوادث پس از 

46.  آذری٬ هامن٬ ص 18٠
47.  انصاف پور٬ هامن٬ ص 44۵
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انقالب بهمن نشان داد که حامیت دولتی لزوما، نه به سود سازمان های زنان، و 

نه به نفع اكرثیت زنان بود. اوال، اکرثیت زنان جوان شهری، بی اطالع از تاریخ پر 

فراز و نشیب نسل قبلی فعالین حقوق زنان، حقوق موجود ناشی از اصالحات 

را بدیهی می انگاشتند و اهمیِت تالش برای اصالحات بیش تر را درک منی کردند. 

ثانیا، گروه دیگر ی از زنان جوان و تحصیلكرده با گرایشات ملی و سوسیالیستی، 

تالش در جهت رفع تبعیضات جنسیتی را مسائل زنان بورژوا می دیدند و آن  را 

از نقطه نظر جنبش خلقی تفرقه  آمیز قلمداد می کردند. بسیاری از این زنان به 

جنبش ضد شاه پیوستند و بعضی متحمل زندان و شکنجه نیز شدند. متأسفانه این 

تجارب زمینه ی ایدئولوژیک جنبش انقالبی ای را پدید آورد که ستم بر زن را در 

مبارزات ضد استعامری و ضد دیکتاتوری تبعی قلمداد کرده و نادیده می انگاشت. 

در  آن ها  یعنی مشارکت  بازی کردند،  بهمن  انقالب  در  زنان  كه  متضادی  نقش 

انقالب علیه رژیم شاه )رژیمی که حقوق اجتامعی و موقعیت حقوقی زنان را 

در زمینه  هایی دگرگون ساخته بود(، در حامیت از روحانیت )نیروئی که دهه ها 

فعاالنه با اصالحات حقوقی و اجتامعی به سود زنان مقابله کرده بود( از این زاویه 

قابل درک است. در این رابطه، اشاره ی سعید امیر  ارجمند به این که »حامیت زنان 

از جنبش انقالب اسالمی خودکشی بود«،48 از واقعیت به دور نیست. 

بررسی ماهیت تأثیرات توسعه ی اقتصادی و اصالحات اجتامعی دهه های 4٠ و ۵٠ 

بر وضعیت زنان، شاید بتواند به دو پرسش كلیدی مرتبط با یكدیگر پاسخ دهد: 

این که چرا اکرثیت زنان، به خصوص زنان از لحاظ سیاسی آگاه و فعال، در جریان 

انقالب دارای آگاهی جنسیتی-گروهی نبودند؛ و ثانیا، چرا آنان عمدتا تنها به عنوان 

پیروان سیاسی این یا آن گروه عمل کرده و تنها خواسته هائی را مطرح کردند که 

48.   Said Amir Ajomand, The Turban for the Crown
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رهربان سیاسی تأیید و تصویب می کردند؟ اگر این واقعیات، نتیجه ی عدم وجود 

جنبش نیرومند و مستقل فمینیستی بود، دالیل را از سوئی باید در موقعیت زنان 

ایرانی در عرصه ی اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و سیاسی ایران قبل از انقالب؛ و 

از سوی دیگر، استبداد و بسیج زنان به وسیله ی حکومت و دولتی شدن مبارزات 

حقوقی زنان جستجو کرد که به تحریف و بی اعتبار ساخنت بیش تر فمینیسم انجامید.

اشاره  فاکتور  چند  به  معموال  مردان  با  مقایسه  در  زنان  موقعیت  سنجش  در 

می شود: اشتغال و آزادی های فردی ؛ حقوق زنان در خانواده؛ دسرتسی به آموزش؛ 

دسرتسی به  امکانات بهداشتی، به خصوص حق انتخاب در رابطه با تولید مثل؛ 

زنان  با  رابطه  در  و هرنی.۴9  فرهنگی  فعالیت های  آزادی  و  سیاسی؛  مشارکت 

ایران ، چهار عرصه ی خانواده، آموزش، اشتغال و مشاركت سیاسی تا حدود زیادی 

می تواند میزان حقوق دموکراتیک زنان را در مقایسه با مردان، و نهایتا نقش و 

موقعیت شان را در جامعه توضیح دهد. 

حقوق زنان در خانواده
در بیشرت جوامع ، اساسی ترین و مهم ترین نقش و مولدترین نوع فعالیت زنان، 

مادری است و خانواده قلمرو اصلی زندگی آنان تلقی می شود. ایران از این بینش 

جهانی-فرهنگی مستثنا نیست. تفاوت اساسی میان ایران و در حقیقت جوامع 

عمدتا مسلامن و دیگر جوامع در این عرصه، به عمر دراز باور ها و ارزش های 

اجتامعی حاکم بر روابط زن و مرد و حقوق و مسئولیت های آنان، که ریشه در 

قوانین و ارزش های اسالمی  دارد باز می گردد.  هاله افشار به درستی می نویسد که 

49.  Janet Zollinger Vgiele and Audrey Chapman Smack (eds.) Women Roles and Status in Eight 

Countries, New York, London, TorontoJohn Wiley& Sons, 1984, pp. 5-4.
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»زنان در مذهب شیعه  اما با دو مشکل اساسی مواجه هستند: اول، منت قرآن و 

احادیث است که زنان را به قلمرو خانه گی حواله می دهد و موقعیتی فرودست 

در مقایسه با مرد برای آنان قائل است. و دوم، تعابیر خاص روحانیت شیعی است 

که ]اغلب[ هامن حقوقی را نیز که قرآن برای زنان شناخته ، نظیر استقالل اقتصادی 

و آزادی مذهبی  را از آنان دریغ می دارد.«50 با این حال، در ایران تنها قوانین شیعه 

نیست که تصویر زنان را در خود آگاه مسلامنان معتقد شکل بخشیده و راهنامی 

عمل آنان در رفتار با زنان بوده است. در حقیقت، منی توان گفت آیا تنها فقه 

شیعه است که مسئول رفتار اجتامعی و فرهنگی تحقیر آمیز نسبت به زنان در 

ایران بوده ، یا آن که فقه شیعه الگو های فرهنگی، فکری و رفتاری جامعه ی قبل 

از اسالم ایران را تقویت کرده است. با این حال، قوانین شیعه مضمون اید ئولوژی 
حاکم و رفتار فرهنگی موجود را به خوبی روشن می کند.          

به طوری که گفته شد حقوق قانونی زن و مرد در خانواده که در چارچوب فقه 

شیعه در سال های 13٠7 و 13٠8 شمسی در قانون مدنی پهلوی اول مدون شده 

بود، تا اوائل دهه ی 134٠ شمسی )196٠میالدی(، تقریبا بدون تغییر مانده بود. 

وظائف زن در برابر شوهر، بر محور تأمین رضایت جنسی شوهر و اجتناب از 

ناخشنود کردن یا لکه   دار کردن رشافت او قرار داشت. در متام این سال ها، زنان 

فعال در تشکل های حرفه ای یا خیریه ی خود برای اصالح مواد قانون مدنی در 

مورد طالق و ازدواج تالش می کردند. پس از بحث های مفصل درباره ی چندین 

بود، و  ارائه شده  زنان حقوقدان  اتحادیه ی  قانونی که توسط  پیشنهاد  و  طرح 

علیرغم مامشات و بی میلی دولت - که از عکس العمل علام وحشت داشت - 

اصالحات مربوط به طالق، حضانت کودکان و تعدد زوجات، رسانجام در شکل 

50.   Haleh Afshar,”Khomeini’s Teachings and Their Implications for Women” Feminist Review, No. 

12, Oct. 1982, p. 61.
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"قانون حامیت خانواده" در سال 1347 از تصویب مجلس گذشت.51

قانون حامیت خانواده مواد موجود در قانون مدنی و فقه اسالمی  را کامال تغییر 

نداد، اما با کمی  تغییر به سود زنان پذیرفت. مثال طالق که قبال به طور یک جانبه 

حق مرد بود، منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و مرد هر دو می توانستند برای 

طالق به دادگاه مربوطه دادخواست بدهند. در مراحل بعدی ترمیم و اصالح 

قانون خانواده، دادگاه هم چنین مرجع تصمیم گیری در باره ی حضانت اطفال 

شناخته شد. پیش از آن کودکان مذکر پس از دو سال، و مؤنث پس از هفت سال 

متعلق به پدر بودند. در سال 13۵4 شمسی )197۵میالدی( قیمومیت قانونی 

زن نسبت به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید.52 تعدد زوجات 

ممنوع نشد، اما محدود و مرشوط به رضایت همرس اول و اجازه ی دادگاه شد. 
مسئله ی متعه  یا ازدواج موقت نیز در قانون حامیت خانواده مسکوت ماند.53 

عالوه بر آن زن مطلقه پس از مدت عده، حق نفقه نداشت و سهم االرث زن 

51.   دکرت مهرانگیز منوچهریان طرحی از جانب انجمن زنان حقوقدان به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. در این 
طرح الغاء کلیه ی مواد تبعیض آمیز قوانین مدنی و جزائی پیشنهاد شده بود و در عین حال، از طریق به رسمیت شناخنت 
حاکمیت مرد در مواردی مثل اجبار زن به زندگی در مکان مورد انتخاب  شوهر،  تالش شده بود از رنجانیدن روحانیون 
خودداری شود. ممنوعیت تعدد زوجات و ازدواج موقت، برابری حق زن و مرد در طالق و حضانت و قیمومیت فرزندان، 
حق کار خارج از خانه، برابری در ارث و متلک اموالی که طی ازدواج به دست آمده و مواد مربوط به تضمین نفقه پس از 
طالق، از مواد برجسته ی این طرح بود. نگاه کنید به کتاب دکرت مهرانگیز منوچهریان، وضع حقوقی زن در جهان و طرح 

قانون خانواده، تهران، 134٢، از انتشارات اتحادیه ی زنان حقوقدان ایران.
52.  Mahnaz Afkhami “Iran: A Future in the Past - The Revolutionary Women’s Movement”, in Rabin 

Morgan (ed.) Sisterhood is Global, Anchor Books, 1984, p. 331.

53.   ازدواج موقت یا متعه سنتی پیش از اسالم و عبارت از قراردادی است بین یک مرد و، زنی که بر اساس مبلغ 
معین و به مدت معین در اختیار مرد قرار داده می شود. مرد و زن پس از خامته ی مدت قرار داد و یا در صورت متایل مرد 
پیش از انقضای مدت، بدون نیاز به ترشیفات طالق از هم جدا می شوند. خلیفه ی دوم مسلمین، عمر ابن خطاب، پس 
از مرگ پیغمرب، متعه را ممنوع ساخت. اما مذهب شیعه این سنت را قرن ها ادامه داده است. حامیت فقهای شیعه از 
متعه با این بهانه صورت می گیرد كه چون غرایز جنسی مرد به بیش از یک زن دائم برای ارضاء خود نیاز دارد ٬ متعه از 
توسل مرد به خیانت یا فحشا جلوگیری می کند. برای بحث در این مورد نگاه کنید به کتاب آیت الله عالمه طباطبایی، 

اسالم شیعه، ترجمه و معرفی سیدحسین نرص. هم چنین نگاه کنید به:
Shahla Haeri, Law of Desire: The Temporary Marriage in Shii Iran, New York: Syracuse University 
Press, 1989.  
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هنوز نصف مرد بود؛ شوهر می توانست زن را "از اشتغال به هر حرفه ای که 

منافی با منافع خانواده و آبروی او و زن بود" منع کند. )ماده 16(، حق سفر زن 

به خارج نیز منوط به اجازه ی کتبی  شوهر بود. عالوه بر آن، قانون جزائی که به 

مرد حق قانونی می دهد که زن "خیانتکار" یا خواهر، مادر و دخرت "هرزه"ی خود 

را برای دفاع از "ناموس" خود به قتل برساند به قوت خود باقی ماند. وجود 

این قانون، تداوم بخش سنتی است که رشف و حرمت مرد را در گرو پاکدامنی 

زن - که مفهومی  کامال قرار دادی، تاریخی و اجتامعی است - قرار داده و مشوق 

خشونت و جنایت علیه زنان و محدود کننده ی آزادی رفتار و رفت و آمد زنان 

بوده و هست.  

نکته این است که نیت خیِر بهبود حقوق قانونی زنان در خانواده ، نهایتا به تحوالت 

نابرابری های  و  روابط سلسله- مراتبی  جنسیتی  تغییر  برای  آموزشی  و  فرهنگی 

به  قادر  به خودی خود  قانونی  مواد  یعنی  داشت.  نیاز  اجتامعی  و  طبقاتی 

تغییرچنین روابطی نیست، مگر آن که از طریق آموزش عمومی  و سیاست تشویق 

و ترغیب، و نیز ایجاد رشایط مادی الزم برای استقالل مادی زن، روابط اجتامعی 

و رفتار های نوینی جایگزین روابط گذشته شوند. به عبارت دیگر، دگرگون ساخنت 

باور ها و الگو های رفتاری در ازدواج و روابط زن و مرد همیشه و همه جا بسیار 

مشکل است و با مقاومت شدید بخش هائی از جامعه روبرو است. هامن گونه  

که بعضی از پژوهش ها نشان می دهد هر چه کنرتل مادی مرد بر خانواده بیشرت 

باشد، برای او آسان تر خواهد بود تا با دلرسد کردن زن از استفاده از مواد قانونی، 

تأثیر اصالحات را خنثی کند. به همین سبب گاهی پیشنهاد می شود كه اول باید 

فرصت های الزم برای پیرشفت اقتصادی و آموزشی برای زنان، هم زمان با تغییر 

موقعیت حقوقی زن در خانواده فراهم آید، یعنی رشایط اقتصادی و آگاهی زنان 

خود ضامن اجرای قانون و رعایت برابری حقوقی زن و شوهر گردد. نکته ی مهم 
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در این جا این است که در ایران، نه تنها قوانین اسالمی  تقریبا دست- نخورده و به 

زیان زنان حفظ شد، بلکه رشایط تحقق مواد قانونی تعدیل یافته، از جمله استقالل 

مادی زن از شوهر نیز به حد الزم فراهم نشد. هر چند که بسیاری از زنان طبقه ی 

متوسط و ممتاز جامعه توانستند با استفاده از قانون جدید خانواده به ازدواج های 

نامناسب و رنج  آور خود خامته دهند و به خصوص حضانت فرزندان شان را به دست 

آورند، که این دستاورد مهمی  بود، اما برای اکرثیت زنان که فاقد آموزش، تخصص 

و درآمد بودند، حق قانونِی ارائه ی درخواست طالق به دادگاه، حقیقتا معنای 

چندانی نداشت. از سوی دیگر، در جامعه ای که موقعیت اجتامعی و حرمت زن 

شدیدا تابع مرد بود، برای یک زن مطلقه و یا مجرد حتی ادامه ی حیات خارج از 

چارچوب خانواده ی سنتی مسئله ی بسیار دشواری بود، چه رسد به کسب پذیرش 

اجتامعی و امنیت از تعرض دیگران. نكته ی مهم تر این است که همین تغییرات 

قانونی دست و پا شکسته ، با مخالفت شدید روحانیت مواجه شد. به طور مثال، 

آیت الله خمینی دولت را به خاطر تصویب این قانون محکوم کرد و در پیامی  

خطاب به وعاظ نوشت »از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و از دخالت زن ها 

در اجتامع که مستلزم مفاسد بیشامر است، ابراز  انزجار کنید و دین خدا را یاری 

کنید.«54 سایر اصالحات در زمینه ی حقوق زنان نیز با همین مخالفت ها مواجه 

بود. به همین سبب، برای خنثی ساخنت این مخالفت ها دولت از اعالم رسمی بعضی 

از قوانین خودداری می کرد. به طور مثال، قانونی شدن سقط جنین تنها از طریق 

بخشنامه های داخلی بین وزارت بهداشت، وزارت دادگسرتی و سازمان زنان اعالم 

و به مورد اجرا گذارده شد.55 الغاء اصالحات قانون خانواده در حقیقت نخستین 

عمل »انقالبی« رژیم خمینی، بالفاصله پس از انقالب 13۵7 بود.

54.  »نامه خمینی در پاسخ علامی یزد« اردیبهشت 4٢، نقل شده در مأخذ قبلی، ص 133.
55.   Afkhami, M. «Iran: A future in the Past..., pp.333-34
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پیرشفت های آموزشی زنان با اصالحات دوران رضا شاه، از آن جمله اجباری شدن 

تحصیل در دوران ابتدائی شتاب بیشرتی گرفت. در این دوران باور های اجتامعی 

نسبت به آموزش زنان و حتی وجود دبستان های مختلط که از سیاست های او 

بود به تدریج تغییر کرد و مخالفت شدید و بعضا خشونت آمیز مالیان تضعیف 

شد. افزایش رشد اقتصادی و درآمد نفت، به خصوص از سال های 134٠ به بعد، 

در دوران پهلوی دوم پیرشفت های آموزشی بیشرتی را برای جامعه به طور كلی 

و نیز برای زنان میرس ساخت. با این حال، دسرتسی به آموزش رسمی  به عنوان 

عاملی در تغییر موقعیت اجتامعی زنان به دالیل متعدد محدود ماند. اوال، زنان 

در مقایسه با مردان، هنوز بخش عمده ی جمعیت بی سوادان کشور را تشکیل 

می دادند. در سال 13۵٠ که هنوز بیش از  ۵7 درصد جمعیت کشور در روستا 

از  زنان روستا، در مقایسه با ۵1/9 درصد  بود، طبق آمار یونسکو 91 درصد 

بیشرت  زنان  آموزشی  دستاورد  افزایش  به عالوه،  بودند.56  بی سواد  شهری  زنان 

ابتدائی بود و در این مورد هم سهم زنان روستا به  مربوط به سطح آموزش 

مراتب کمرت از زنان شهری بود. مثال در سال های 13۵٢ تا 13۵3، دانش آموزان 

دخرت كمی بیش از 3۵ درصد کل دانش آموزان دوره ی ابتدائی در سطح کشور 

را تشکیل می دادند، اما بیش از 64 درصد از آنان دانش آموزان مناطق شهری 

بودند. ناموزونی بین آموزش زنان و مردان در شهر و روستا، در سطوح باالتر 

آموزش بیشرت بود و حاصل این ناموزونی، محدودیت دسرتسی به سطوح باالتر 

آموزشی، عدم دسرتسی به درآمد مستقل و ادامه ی وابستگی اقتصادی زنان به 

همرس یا خویشان مرد بود.

درصد دانش آموزان دخرت در سال 13۵۵ به 41 درصد افزایش یافته بود، بی آن كه 

 56.  UNESCO (1977) Statistics of Educational Attainment and Illiteracy, 1945- 1974, Paris, NO. 22. p. 190.
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در سطح آموزش دخرتان روستائی تغییری رخ دهد. نكته ی مهم تر این كه علیرغم 

افزایش دسرتسی زنان شهر نشین  به سطوح باالتر آموزش )که 96 درصد از کل 

دخرتان دانش آموزان دوره ی متوسطه را تشکیل می دادند( ، نظام آموزشی در 

جهت تحول تقسیم کار سنتی-جنسی، و تغییر انتظارات زنان نسبت به خود 

و نقش اجتامعی شان گام عمده ای بر نداشت )پدیده ای که به هیچ وجه منحرص 

آن زمان، چند عامل  توسعه ی جامعه در  به سطح  توجه  با  نیست(.  ایران  به 

عمده مانع از دسرتسی موزون و برابر زنان به آموزش بود. اول، رشایط اقتصادی 

اکرثیت خانواده های کم-درآمد که مانع از فرستادن بچه ها، به خصوص دخرتان 

به مدارس بود. حتی پرسبچه ها نیز می بایست با کار و دستمزد ناچیزشان به 

بودجه خانواده کمک می کردند. کار دخرت در خانه، به خصوص برای خانواده های 

از  باید  هم چنین  می شد.  مدرسه  به  او  فرستادن  از  مانع  و  بود  حیاتی  فقیر 

دخرتان  تحصیل  ادامه ی  برای  مانعی  به عنوان  پائین  سنین  در  دخرتان  ازدواج 

سخن گفت. حداقل سن قانونی ازدواج برای دخرتان 1۵ سال بود، اما ازدواج 

در سن کمرت از 1۵ سال بین خانواده های فقیر شهر و روستا بسیار معمول بود 

و هنوز هم هست. پدر طبق قانون، می توانست برای ازدواج دخرت خردسال 

اجازه نامه دریافت کند و برای خانواده های فقیر، این روش قابل قبولی برای 

گسرتش  باالخره،  می شد.  محسوب  بچه ها  بزرگ کردن  هزینه ی  بار  از  ر هائی 

مدارس و امکانات آموزشی و معلمین با رشد جمعیت هامهنگی نداشت. آمار 

رسمی در سال 13۵٠ حكایت از آن داشت كه 47 درصد از کودکان هفت -ساله 
از رفنت به مدرسه محروم بودند.57

همه ی این عوامل با توجه به الگوی توسعه ی کشور حکایت از آن داشت که 

57.  نگاه کنید به گزارش سالیانه و تراز نامه ی بانک مرکزی ایران، تهران، 13۵٠.
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یعنی خرده  بود،  به طبقات متوسط شهری  بیشرت مربوط  آموزشی  تأثیر رشد 

بورژوازی سنتی، )بازار، صنعتگران و پیشه وران و مغازه  داران( و خرده-بورژوازی 

جدید )کارکنان و مواجب بگیران دولتی و بخش خصوصی(. با این حال، علیرغم 

این محدودیت ها، می توان گفت که دسرتسی بیشرت به آموزش رسمی  مهم ترین 

آن كه  با  یعنی  بود،  ایران  مدرنیزاسیون  و  اقتصادی  توسعه ی  از  زنان  دستاورد 

برای اكرثیت زنان، جنسیت بیش از هر عامل دیگر  تعیین کننده ی نوع آموزش، 

کسب تخصص ، شغل آینده و انتخاب زندگی آن ها بود، با این حال، بسیاری از 

زنان طبقات متوسط و ممتاز از فرصت موجود برای کسب دیپلم متوسطه  یا 

درجه ی دانشگاهی برای اشتغال در دستگاه  های دولتی یا مؤسسات خصوصی 

سود جستند. بی تردید، کار در خارج از خانه با دستمزد خوب که پاداش مادی 

آموزش و کسب تخصص است، حق انتخاب و مشارکت زنان در تصمیم گیری و 

قدرت آنان را در خانواده افزایش می داد.

اشتغال
اقتصادی،  عام  به خاطر مسائل  اقتصادی  فعالیت های  بررسی،  تحت  دوران  در 

اجتامعی و اید ئولوژ یک با محدودیت های معینی مواجه بود. با این وجود، رشد 

صنعتی رسیع ایران از آغاز دهه ی 134٠ و گسرتش بخش خدمات و بوروکراسی 

دولتی، تعداد فزاینده ای از زنان را وارد نیروی کار كرد. اما رشد مشارکت زنان 

در نیروی کار با توجه به  امکانات مالی و اجتامعی ایران در آن زمان بسیار کند 

بود. شاید به این سبب که توسعه ی روابط رسمایه داری و صنعتی شدن بر مبنای 

در  زنان  ادغام  اشكال  و  حدود  جنسی ،  کار  تقسیم  سنتی  و  موجود  الگو های 

نیروی کار را تعیین می کرد و قادر به متحول ساخنت بنیادین ساختار ها و روابط 

ماقبل رسمایه داری و تقسیم کار اجتامعی و جنسی نبود.. بر اساس آمار رسمی 
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در 133۵، زنان 9/3 درصد کل شاغلین کشور را تشکیل می دادند که در 134۵ 

این رقم تا 13/7 درصد افزایش یافت ، اما در دهه ی بعد، عمال رشد شاغلین زن 

به نسبت کل جمعیت شاغلین و با توجه به رشد جمعیت ثابت ماند. رقم پائین 

مشارکت زنان در نیروی کار بعضا ناشی از آن بود که گرایش غالب در ایران، 

نظیر متام کشور های جهان سوم، این است که سهم فعالیت اقتصادی زنان در 

بخش غیر رسمایه داری یا بخشی که به مکانیسم های بازار مربوط منی شود، در 

آمار رسمی  نادیده انگاشته می شود.58 ناگفته منانَد که افزایش مهاجرت مردان به 

شهر ها در جستجوی کار، زن ها را مجبور به انجام کار های سنگین تر با ساعات 

برای  حداقل  ایران،  صنعتی  توسعه ی  دیگر،  به عبارت  می ساخت.  طوالنی تر 

روستائیان، با افزایش فشار های فیزیکی و روحی برای کل خانواده، به خصوص 

زنان همراه بود.

اکرثیت زنان شاغل، کارگران صنعتی بودند که به موازات رشد رسمایه گذاری های 

از سال های ۴0 به بعد، هم در صنایع قدیم، و هم صنایع  داخلی و خارجی 

مدرن و به مانند دیگر نقاط جهان در مشاغل کم مهارت، کم دستمزد و موقتی 

به  کار اشتغال داشتند. تعداد زنان کارگر در بخش صنعت، در صنایع سنتی و 

مدرن از 34 درصد کل نیروی کار صنعتی در 133۵ به 4٠ درصد در 134۵ رسید. 

اما این رقم در 13۵۵ با 3 درصد كاهش به 37 درصد رسید. این ارقام احتامال 

گویای ا ین واقعی است که با مدرنیزه شدن صنایع قدیمی  و ایجاد صنایع مدرن، 

سهِم زنان کارگر در بخش صنعت تا حدی کاهش یافت، و این زنان به بخش های 

 58.  برای آگاهی از دالئل حذف زنان از آمار رسمی نیروی کار نگاه کنید به دو اثر زیر:
Loardes Beneria, “Conceptualizing the Labour Force: the Underestimation of Women’s Economic 

Activities” The Journal of Development Studies Vol.7, April 1981, No3.

هم چنین، نگاه كنید به:
مقاله ی آرلین دالل فر »جای خالی زنان در محاسبات آماری«، نیمه  دیگر، زمستان 1366، صفحات ٢3-16.
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غیر رسمی  اقتصاد و خدمات رانده شدند. از سوی دیگر، آمار کلی تنها تعداد 

زنان شاغل در بخش صنعتی را نشان می دهد، اما نوع کارشان كه عمدتا در 

کارخانه های سنتی کوچک با كمرت از 1٠ كارگر و کارگاه  های موقتی، فصلی و 

روستائی بود را نشان منی دهد. مترکز زنان در کارخانجات و کارگاه  های کوچک 

هم چنین به معنی محروم ماندن آن ها از حامیت قانون کار در مواردی مانند: 

امنیت شغلی، مرخصی زایامن، و مزد برابر در مقابل کار برابر بود.59 به عالوه، 

در كارگاه  های روستائی 91 درصد از كارگران، شاغلین بدون مزد فامیلی بوده 

و 8۵ درصد آنان زن بودند. در صنایع کوچک شهری نیز که از نظر استفاده 

اول متامیز می شود،  نوع  از  انرژی مدرن تر  منابع  و  بهرت  تجهیزات  و  ابزار  از 

یک سوم كل کارگران، کارگران فامیلی بدون مزد بوده اند. به عبارت دیگر، آمار 

نازل اشتغال زنان در روابط مزدی و وجود تقسیم کار   واقعیِت سطح  رسمی 

جنسی در صنایع ایران را آشکار منی کرد. یعنی، علیرغم رشد رسیع صنایع مدرن، 

تنها درصد ناچیزی از زنان در این صنایع شاغل بوده، و صنایع سنتی کوچک و 

روستایی هم چنان حوزه ها ی اصلی فعالیت کارگران صنعتی زن بودند.60  

حضور  به  مربوط  عمدتا  زنان  اشتغال  افزایش  برای  كلی  سیاست  این حال،  با 

زنان در بخش خدمات، به ویژه در مشاغل دولتی بود، اما نظیر دیگر بخش ها، 

از  6/8 درصد  سهم زنان محدودتر بود. تعداد کارکنان زن در بخش خدمات 

کرد.  افزایش حاصل  در 13۵6  درصد  به ۲8  در 133۵،  بخش  این  کارکنان  کل 

59.  مثال، بر اساس قانون کار کارفرما موظف به ایجاد مهد کودک در کارخانه و تأمین بیمه و بهداشت برای کارگران 
است، اما کارگاه های کوچک که دارای کمرت از 9 کارگر باشند، از شمول قانون کار معاف هستند.

60.  به طور مثال: در صنایع تحت پوشش سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )یعنی بزرگرتین شبکه ی صنعتی کشور 
با متجاوز از 11٠ صنعت بزرگ بخش دولتی( کمی بیش از 1۵٪ درصد کارگران صنایع بزرگ قدیمی و کارگر    بر و تنها 
كم تر از یك درصد )94 /٠( كارگران صنایع مدرن آن زن بودند. نگاه کنید به بررسی آماری صنایع تحت پوشش سازمان 

گسرتش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی، تهران 13۵9، صفحات ٢3 و ٢4.
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که  را  شهری  شاغل  زنان  عظیم  تعداد  آمار،  این  که  کرد  فراموش  نباید  منتها، 

فعالیت اقتصادی شان در بخش های غیرِ  رسمی  اقتصادی مانند خدمه ی خانه گی، 

فروشندگان دوره گرد، دستفروش ها، و زنان نظافتچی در خانه ها و ادارات را كه 

از حامیت های قانونی نظیر حداقل دستمزد، ساعات کار و مرخصی با حقوق نیز 

محروم بودند، در بر منی گرفت. اکرثیت زنان تحصیلکرده در بخش خدمات به 

معلمی  و مشاغل دفرتی و پرستاری اشتغال داشتند. سهم زنان در بخش خدمات 

دولتی از 6/8 درصد کارکنان این بخش در 133۵ به 8/6 درصد در 134۵ و ٢8 

درصد در 13۵۵ افزایش یافت. یعنی با افزایش دسرتسی زنان طبقه ی متوسط 

شهری به آموزش عالی و حرفه ای، فرصت های اشتغال و نوع مشاغل موجود، 

زنان تحصیلکرده در  افزایش سهم  این حال،  با  گسرتِش قابل مالحظه ای  یافت. 

مشاغل حرفه ای هم به نسبت کل زنان شاغل و هم به نسبت مردان در این 

مشاغل چندان چشم گیر نبود. در سال 13۵۵، 1۵ درصد کل استادان دانشگاه، 

مقایسه  در  دندانپزشکان  و  پزشکان   ٪1٠ و  مهندسین   ٪3 حقوق دانان،   ٪16

 ٪1٠٠ و  متوسطه  مدارس  معلامن   ٪3٠ و  ابتدائی  مدارس  معلامن   ٪۵8 با 

معلامن مهد کودک ها و کودکستان ها زن بودند.61 البته توزیع زنان در بخش 

خدمات، از یک الگوی متداول جهانی تبعیت می کرد؛ یعنی نگاه داشنت زنان 

در حاشیه ی اقتصاد و ارجاع مشاغل کم مهارت، کم درآمد و کم اهمیت تحت 

عنوان مشاغل »زنانه« به آنان. در نتیجه، درآمد آن ها کمرت از آن بود که بتواند 

امکان استقالل اقتصادی و ادامه ی حیات خارج از چارچوب خانواده را برای 

آنان میرس سازد.

61.  موقعیت زنان در اقتصاد ایران، از انتشارات سازمان برنامه. نگاه کنید به:
E. Sanasarian, The Women’sRights Movement inIran: Mutiny, Appeasement, and Represion from 1900 
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به عالوه، در جامعه ی مردساالری که کنرتل رفت و آمد و جنسیت زن حرف آخر 

را می زند، در فرهنگی که زنان فقط دخرت، خواهر و همرس مردان فامیل خود 

نیز  استقاللی  و  آزادی  از  زنان  قلمداد می شوند،  اجتامع  ناموس  بلکه  نبوده، 

 کند برخوردار نبودند. در حقیقت، به جز زنان طبقات  که اشتغال باید ایجاد 

زحمتکش که دستمزدشان برای گذران خانواده رضورت حیاتی داشت، کار زنان 

اجتامعی  نظر  از  نه  و  گرفته شده  نه چندان جدی  معموال،  متوسط  طبقه ی 

قرار  مرد  کنرتل  و  اختیار  در  عمدتا  زن  درآمد  آن که  با  و  می شد.  تلقی  الزم 

داشت، اما از جانب او به عنوان درآمدی که تأمین کننده ی بخشی از مخارج 

خانواده است تلقی منی شد. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز به کار خود از دید 

احساس  خانه  در  "وظایف" خود  انجام  در  غفلت  از  و  می نگریستند  مردانه 

بود  ممکن  شاغل  دخرت  مذهبی،   و  سنتی تر  خانواده های  در  می کردند.  گناه 

بدهد.  از دست  را  ازدواج  و شانس  تلقی شده  یا حتی سبکرس  بی مسئولیت 

قانون نیز از قدرت مرد بر زن و کار او حامیت می کرد و مقرر می داشت که 

زن بدون اجازه ی مرد حق اشتغال به کار خارج از خانه را ندارد. چنین اجازه ای 

مرشوط به اطاعت زن از ارزش های اخالقی حاکم، یعنی رعایت ساده گی چه 

در لباس و چه در رفتار بود.62 با همه ی این ها، می توان گفت که بدون تردید 

تنها  اگر  حتی  بود،  مفید  و  مثبت  زنان  برای  اقتصادی  و  اجتامعی  اصالحات 

معدودی از زنان شاغل از طبقات ممتاز و متوسط از استقالل مالی و شخصی 

برخوردار شده و از کنرتل شدید فرهنگ مرد و پدرساالر ایرانی تا حدود زیادی 

ر هائی یافتند.

62.  این نیز گفتنی است که در سال 136۵ آیت الله خمینی در پاسخ به یک استفتاء مبنی بر این که آیا زنان پزشک،  
دندانپزشک و پرستار بدون اجازه ی شوهر حق اشتغال به این حرفه ها را دارند اعالم داشت، خود حرفه اشکالی ندارد، 

اما زن بدون اجازه ی شوهر حق خروج از منزل را ندارد. 
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روند توسعه ی رسمایه داری و تجدد در ایران با استبداد و خشونت سیاسی و 

قدرت آمرانه ی حکومتگران همراه بوده است. با آن که پهلوی دوم سعی می کرد 

بسیاری از ارزش های »مدرن« رسمایه داری و روش زندگی غربی  را در ایران رواج 

دهد، گسرتش حقوق و آزادی های سیاسی ، مسئولیت و پاسخ گویی دولت در 

مقابل مردم، دموکراسی پارملانی، حکومت قانون و آزادی مطبوعات و اجتامعات 

و احرتام به حقوق فرد را که با رشد جوامع مدرن همراه بوده تحمل منی کرد. به 

همین سبب با آن که اصالحات سال 134٢ و پس از آن به خودیِ خود امر مثبتی 

استبدادی و شدیدا متمرکزی صورت  اجرای اصالحات توسط رژیم  اما  بودند، 

می گرفت که برای مشارکت مردم در امور مربوط به زندگی شان کوچک ترین 

نبود. در  از رژیم مجاز  انتقاد  نبود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و  ارزشی قائل 

حقیقت، شاه در گفتگوی با خربنگاران خارجی الف می زد که هیچ اپوزیسیون 

را  مخالفان  جواب  که  دارد  را  آن  »قدرت  او  و  ندارد  وجود  ایران  در  مجازی 

نه رضا شاه، و نه پرسش - محمد رضا شاه،  با گلوله بدهد.«63 به همین سبب 

هیچ کدام از پشتیبانی بدون قید و رشِط حتی کسانی که از اصالحات آنان سود 

بردند برخوردار نبودند.

در سال 134٢ به عنوان یکی از اصول شش گانه ی انقالب سفید به زنان نیز حق 

رأی "اعطا" شد. اما در فضای سیاسی ای که جامعه از حقوق برش و آزادی های 

از روند تصمیم گیری در همه ی زمینه  ها - به طور  ابتدائی محروم بود و مردم 

کلی - کنار گذاشته شده بودند ، حق رأی و مشارکت سیاسی زنان، هامنند حق 

رأی مردان در رشایطی که جامعه از کمرتین میزان آزادی سیاسی و مشارکت در 

سیاست گذاری های کشور برخوردار نبود و ساواک همه چیز، از جمله فعالیت 

63.    Oriana Fallaci, Interview with History,1976, New York, Liveright Publishers, pp. 262-287
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مناینده گان مجلس و مقامات مهم اداری و سیاسی کشور را زیر نظر داشت، 

معنای چندانی نداشت. با این حال، این سکه روی دیگری نیز داشت. از زمان 

از  ایران در 13٢4 قمری، کسب حق رأی یکی  تدوین نخستین قانون اساسی 

تاریخی که  بود. زنان در هر دوره ی  موارد مهم مبارزاتی فعاالن جنبش زنان 

فضای سیاسی اجازه می داد، حول کسب حق رأی بسیج می شدند. بسیاری از 

زنان تحصیلکرده و از لحاظ سیاسی آگاه، محرومیت از حق رأی را تحقیر زنان 

می دیدند، زیرا نه تنها زنان از برخورداری از موقعیت و حقوق  یک شهروند 

دیوانه گان  و  مجرمین  زمره ی  در  محرومیت  این  با  عمال  بلکه  بودند؛  محروم 

قلمداد می شدند. حق رأی حداقل روی کاغذ به نوعی به رسمیت شناخنت زن 

بود.  ملی  و  سیاسی  مسائل  در  مردان  با  او  برابری  و  شهروند  یک  به عنوان 

بنابراین، این واقعیت که حق رأی زنان یکی از مواد شش گانه ی انقالب سفید 

نباید به کم بها دادن به اهمیت کسب حق رأی که حاصل سال ها  شاه بود، 

مبارزه ی زنان فعال بود بیانجامد. 

روانی  تأثیر  و  زنان  رأی  منادین حق  اهمیت  از  که  آن ها  پیروان  و  روحانیون 

بودند،   به خوبی  آگاه  زنان  زندگی  عرصه های  سایر  در  شهروندی  برابری حق 

 133٢ مرداد   ٢8 کودتای  از  حقیقت،  در  شوند.  آن  تحقق  از  مانع  کوشیدند 

می توان  تقلید،  مراجع  علت سکوت  به  را  ُعلام  و  شاه  روابط   ،1341 سال  تا 

روابط خوبی  دانست.، اما ارائه ی قانون اصالحات ارضی و حق رأی زنان سبب 

از  طریق مخالفت با شاه در  عصبانیت علام شد. در واقع، آیت الله خمینی 

مورد این دو مسئله در سال های 134٢-13۴1شمسی بود که اهمیت و شهرت 

سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، 9 تن از علام طی بیانیه ای دخالت زنان در 

انتخابات را محکوم کردند: »...با این وضع رقت بار به جای آن که دولت درصدد 

چاره برآید، رس خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات با 
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اعطای حق به زن ها، یا وارد منودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر 

همراه  دیگری  چیز  فحشاء  و  فساد  و  بدبختی  جز  که  فریبنده  تعبیرات  این 
ندارد... این نحو اختالط مخالف با عفت و تقوای زن ]است[...«.64

مفهوم تساوی جنسی از نظر خمینی کفر و توطئه ی غرب بود تا اساس نظم 

اجتامعی ایران را بر هم زند. در حقیقت، نفوذ فساد آور غرب مضمون تکراری 

در متام بیانیه ها و گفتار های آیت الله خمینی بود. متام تحوالت مربوط به زنان 

و افزایش حضور قابل مشاهده ی آن ها در اماکن عمومی  و ادارات نیز از نظر 

آیت الله خمینی توطئه ی غرب برای زدن ریشه ی  اسالم بود. این دیدگاه، مورد 

تأیید رهربان ملی-مذهبی  در اپوزیسیون شاه مانند مهدی بازرگان نیز بود كه 

با دخالت زنان در سیاست كه به گامن او زنان را در معرض اختالفات سیاسی 

قرار داده و وظائف طبیعی آنان در محیط مقدس خانواده را به خطر می افکند 
مخالف بود.65

در برابر اعرتاض علام نسبت به رسمیت شناخنت حق رأی برای زنان، شاه تصمیم 

به رفراندوم ملی گرفت تا نشان بدهد که مردم ایران خوا هان اصالحات هستند. 

در بهمن 134٢ اعالم شد که به زنان حق رأی داده می شود. شورش های ماه محرم 

که اغلب از آن ها به عنوان مترین نهائی برای انقالب 13۵7 یاد می شود، سه روز 

به طول انجامید و منجر به درگیری های خونین بین پلیس و تظاهرکننده گان 

رهربان  باز داشت  با  شد  موفق  رژیم  شد.  قم  در  جمله  از  شهر،  چندین  در 

خامته  را  غائله  عراق،  به  و سپس  به  ترکیه  آیت الله خمینی  تبعید  و  جنبش، 

و  رسکوب  ابزار های  کمک  به  رژیم  اید ئولوژیک  ابزار های  آن،  از  پس  دهد. 

ارعاب برای ساكت كردن مخالفین وسیعا به کار گرفته شد. رژیم، به ویژه از 

64.  نظریه ی مراجع قم در اسفندماه 1341، صحیفه نور، جلد 1، نقل شده در سیامی زن در کالم امام خمینی ... ص 136.
65.  ایران تایمز، شامره 918، خرداد 1368.
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اید ئولوژیک خود  ایجاد سازمان ها و احزاب دولتی، به گسرتش حضور  طریق 

در جامعه همت گامشت تا برای خود پایگاه توده ای و مرشوعیت کسب کند. 

ایجاد سازمان زنان ایران در سال 134۵ و تشکیل »جامعه  اندیشمندان ایران« و 

رسانجام حزب رستاخیز در سال 13۵3 از زمره ی این فعالیت ها بود که از سویی 

به قصد جذب اید ئولوژیک گروه  ها و اقشار وسیع تری به سمت رژیم و ارعاب 

مخالفان از سوی دیگر انجام شد. 

با این همه، کلیه ی این اقدامات اما تنها به افزایش گسست عمیق تر اکرثیت 

جامعه از رژیم انجامید. مشارکت سیاسی زنان نیز در دو حوزه ی کامال متضاد 

صورت می گرفت. در یک سو، "سازمان زنان ایران" بود که تحت کنرتل دولت و 

متشکل از زنان برگزیده و طبقه ی متوسط و مدافع رژیم بود و فعالیت هایش 

با سیاست های رژیم مغایرتی نداشت و پذیرش منفعالنه مردساالری و تقسیم 

زنان  سازمان  بود.  آن  فعالیت های  مشخصه  خیریه  کار های  و  جنسیتی  کار 

از  بزرگی  نتوانست بخش  رژیم،  تبلیغات  از ماشین  استفاده ی وسیع  علیرغم 

طریق  از  که  چند  هر  کند،  جلب  به خود  را  متوسط  طبقه ی  روشنفکر  زنان 

ایجاد مراکز رفاه خانواده در شهر ها با زنان زحمت کش ارتباط داشت. در سال 

13۵۵ شمسی ، سازمان در حدود هفتاد هزار عضو داشت. بسیاری از گروه  های 

عضو  اتوماتیک  به طور  دولت  کارکنان  و  پرستاران  معلامن،  صنفی  متشکل 

سازمان زنان شده بودند.66 هدف مبارزه ی فعالین سازمان زنان، دست یابی به 

اصالحات حقوقی در چارچوب هامن محدودیت های تعیین شده ی دولت بود؛ 

و نه مردساالری و اختالفات جنسیتی را به طور جدی زیر سئوال می برد، و نه به 

سایر اشکاِل سلطه و نابرابری اجتامعی اعرتاض می کرد. تنها معدودی از زنانی 

66.  الیز سناساریان، هامن مأخذ، صفحات 8۵ و 86 
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فمینیستی  برداشت های  نظر  از  می توان  بودند  فعال  زنان  سازمان  در  که  را 

دارای آگاهی اید ئولوژیک دانست. این نا آگاهی اکرثیت زنان سیاسی روشنفکر 

به نظر  اپوزیسیون را هم شامل می شد که در سوی مقابل قرار داشتند.  در 

باعث  و  می زد  لطمه  ملی  مبارزه ی  به  زنان  خاص  مسائل  طرح  حتی  اینان، 

اختالف می شد. بدین ترتیب، می توان گفت که چه اعضاء سازمان زنان که متام 

دغدغه و حتی حرفه شان تالش در جهت بهبود رشایط زندگی زنان بود، و چه 

فعاالن زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه ی تئوریک و عملی یا قابلیت الزم برای 

طرح و بحث مسئله ی ستم بر زن در ایران بودند. 

مطرح  را  زنان  عام  منافع  بتواند  که  فمینیستی ای  واقعی  جنبش  وجود  عدم 

کند و گفتامن الزم را برای بحث برابری جنسیتی در زمینه ی خاص فرهنگی-

ایران توسعه دهد پی آمد های تلخی به همراه داشت. در حقیقت،  اجتامعی 

رژیم شاه به علت عدم تحمل جنبش های غیر مذهبی  ملی گرایانه، سوسیالیستی 

و فمینیستی، ظهور پوپولیسم اسالمی  را به عنوان تنها آلرتناتیو رژیم خود تسهیل 

کرد و یا به عبارتی، در غیبت سازمان های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه های 

کارگری و احزاب غیر دولتی، این شبکه ی وسیع انجمن های مذهبی  بودند که 

امیر   سعید  نوشته ی  به  بودند.  گرفته  خود  انحصار  در  را  جوانان  جذب  کار 

ارجمند در حدود سال 13۵٢ شمسی، تنها در تهران 3٢٢ نوع مرکز مذهبی و 

حسینیه برای برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی و بیش از 1٢،3٠٠ مجمع یا انجمن 

مذهبی وجود داشت.67 در دوران بحرانی اواخر دهه ی ۵٠ مجامع اسالمی  به 

ابزار مؤثر بسیج توده  ها علیه رژیم شاه تبدیل شدند.

67.  Said Amir Arjomand, p. 92. 
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از اواخر قرن نوزدهم و سال های نخست قرن بیستم، بحث حقوق زنان ، به خصوص 

مبارزه ی   از  مهمی  بخش  آموزش،  به  دسرتسی  و  اسالمی  حجاب  قید  از  آزادی 

روشنفکران خردگرای آن دوران، برای قبوالندن رضورت تجدد گرائی ، زدودن خرافات 

و کسب دانش ، به عنوان راه حل مشکالت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران بود. 

انتقاد از قوانین رشع اسالمی  درباره ی  زنان یکی از مطالب محوری نوشته  های 

میرزا فتحعلی آخوندزاده )181۲ - 1878 میالدی( بود. آخوندزاده، که به گفته ی  

خودش »کل ادیان را بی معنی و افسانه حساب می کرد«،68 منتقد بی باک اعتقاد 

مسلامنان به »سخنان پوچ نسنجیده در ترازوی عقل« ، از جمله پذیرش کورکورانه ی 

بسیاری از آیه  های قرآن در باره ی کردار پیغمرب در ارتباط با زنان بود که راهنامی 

عمل مسلامنان شده است. او با تحلیل بی پرده این کردار، ازدواج اجباری، حجاب، 

چند-همرسی و محرومیت زنان از آموزش و فعالیت اجتامعی را ، به  امید بازنگری 

و اصالح پاره ای انگاره  های دینی با زبانی روشن مورد بحث قرار می داد.69 میرزا 

آقا خان کرمانی )1896-18۵۲(، از پیشگامان مبارزه ی قلمی  علیه اعتقادات خرافی 

اسالمی نیز حکومت استبدادی، فساد پادشا هان و جباریت روحانیون را از عوامل 

عقب مانده گی اقتصادی و اجتامعی ایران می دانست که رشایط را برای مداخله و 

تجاوز بیگانگان فراهم آورده اند.70 به گامن کرمانی، یکی از مناد های این وضعیت 

رقت بار، رشایط زندگی زنان بود که در ایراِن قبل از اسالم، از برابری با مردان و 

68.  میرزا فتحعلی آخوندزاده، مکتوبات، تهران انتشارات امروز 136۲، ص 3۲
69.  هامن، صفحات 119- 135

70.  فریدون آدمیت،  اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، انتشارات طهوری، 13۴9، ص 1۵7. 
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همه ی حقوق ، جز فرماندهی ارتش برخوردار بودند. پس از حمله ی اسالم بود که 

زنان به برده گی کشیده شده و در کنج خانه  ها محبوس و از فعالیت در همه ی 

عرصه  ها منجمله تجارت، علم و هرن محروم شدند. ازدواج های فرمایشی با  یک 

غریبه و چند-همرسی، عشق و همبسته گی را تبدیل به کینه و دشمنی بین زن و 

مرد می کرد. از دید کرمانی، این زندگی توأم با محرومیت، حتی بر ظاهر فیز یکی 

زنان ایران تأثیر می گذاشت. »زن زیبا، با وقار و شاداب ایرانی که در کتاب های 

به موجودی  تبدیل  باستانی آمده،  باستان و حجاری های  ایران عهد  به  مربوط 

رنگ پریده، اخمو، خمیده، کمرو و ترسو شده.«71 از نظر او، این ها همه نشانه ها ی 

بارز در هم   آمیزی مذهب، سیاست، و خودکامه گی روحانیت بود.                                                            

حجاب زنان و محرومیت آنان از  آموزش رسمی  و از  فعالیت اجتامعی ، به عنوان 

نشانه ی عقب مانده گی ایران از قافله ی متدن، صفحات نرشیات مخالف دولت در 

تبعید ، مانند حبل املتین و صورارسافیل را به کرات به خود اختصاُص می داد. در 

حقیقت در دوران مرشوطیت، گفتگو از حقوق زن، آزادی از قید حجاب، بیرون 

 آوردن زنان از چار دیواری خانه و جایگزینی روابط غیر  دموکراتیک و سلسله-مراتبی 

 درون خانواده با روابط مدرن ، و مبتنی بر برابری، گرایشی عمده در میان روشنفکران 

بود. اصالحات اجتامعی دوران رضا شاه که در فصل پیش به آن ها اشاره شد، از  

نظر بسیاری از  زنان و مردان تجدد گرا پاسخی الزم به سود زنان به پاره ای از این 

مشکالت بود. در دوران پس از خلع رضا شاه از سلطنت نیز بالفاصله مقاومت زنان 

تحصیلکرده در قبال یورش روحانیون، از جمله تالش شان برای باز گرداندن حجاب 

یا تعطیل مدارس دخرتانه ، از پشتیبانی مردان و احزاب مرتقی وقت برخوردار بود. 

هدف بررسی حارض، توجه دادن به این نکته است که علیرغم وجود تضاد های 

اید ئولوژیک و سیاسی میان سه نیروی عمده در صحنه ی سیاسی کشور پس از 

71.   هامن صفحات 194-195
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مرشوطه )ملی گرایان، چپ سوسیالیستی و مالیان(، اختالف بر رس حقوق قانونی 

و اجتامعی زنان در هیچ  یک از جنبش های عمده ی مردمی نیمه ی قرن بیستم، 

به مسئله ا ی کلیدی و غیر قابل سازش تبدیل نشد. دلیل عمده برای این موضوع، 

وجود نوعی وحدت نظر اعالم نشده بین ملی گرایاِن لیربال و مالیان، برای دست یابی 

 به اهداف سیاسی بود، که مواضع آنان در مورد حقوق زنان را توجیه می کرد. هم 

در دوران انقالب مرشوطه در اوائل قرن بیستم، و هم در جنبش ملی کردن صنعت 

نفت در سال های 1330 شمسی، مبارزه ی ملی گرایان برای محدود کردن قدرت 

مطلقه ی سلطنتی -  عاملی  که دست بیگانگان را در اقتصاد و سیاست کشور باز 

گذارده و در نتیجه مانع از رشد بورژوازی ملی شده بود - مورد پشتیبانی بعضی 

از روحانیون معترب قرار داشت. این مبارزات، با خواست مالیان علیه مترکز قدرت 

دولتی و گسرتش دستگاه اداری و ارتش هامهنگ بود. اما هامن طور که پیش تر 

نهاد های  و  جامعه  شدن  عرفی  شتاب  روحانیون،  عمده ی  نگرانی  شد،  گفته 

حقوقی و قضائی، خطر نفوذ فرهنگی غرب و دگرگونی اخالقی و رفتاری جامعه، 

به خصوص در رابطه با زنان بود که آن را نتیجه ی مستقیم نفوذ فرهنگی غرب 

می دانستند. به عبارت دیگر، آنان با امید باز گرداندن روال گذشته و نفوذ پیشین 

خود به جنبش می پیوستند. این نکته،  مورد اشاره ی بعضی از پژوهشگران تاریخ 

ایران نیز بوده است، از آن جمله، »نیکی کدی« می نویسد مشارکت روحانیون از 

انقالب مرشوطه به  امید افزایش قدرت خودشان بود. »اما وقتی معلوم شد که به 

این هدف دست نخواهند یافت سیاست شان عوض شد و به نربد با عرفی کردن 

جامعه و دست اندازی دولت به  امتیازات و اختیارات شان پرداختند«7٢   

سیاسی ،  نیروی  دو  از  یک  هر  سیاسی  وزنه  ی  سنگینی  و  سبک  به  طور  کلی، 

 72.   N.R. Keddie, ‘The Roots of the Ulama’s Power in Modern Iran’ in N.R. Keddie (ed.) Scholars, Saints 

and Sufis: Muslim Religious Institutions Since 1500 New Haven:Yale University Press, 1978. P. 227. 
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مدرن  زنان  موقعیت  با  مخالفت  در  رصاحت شان  و  روحانیون(  و  )ملی گرایان 

طبقه ی متوسط جدید، به رشایط سیاسی مشخص هر دوره ی تاریخی، و امکان 

یا عدم امکان فعالیِت نیروی سیاسی مهم دیگر، یعنی چپ بستگی داشته است. 

به طور مثال، در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و اوج نفوذ حزب توده، 

پیش از کودتای 133۲ )19۵3 میالدی( ، دکرت محمد مصدق ، یا برای حفظ ظاهر 

باور های  به خاطر  یا  و  بخش های سنتی جامعه ،  و  بازار  تجار  و جلب حامیت 

شخصی خود با حساسیت های مذهبی  روحانیون، به زیاِن خواسته  های حقوقی 

زنان کنار می آمد. مقاومت دکرت مصدق در برابر تقاضای گنجاندن حق رأی زنان در 

الیحه ی جدید انتخابات، و یا تصمیم کابینه ی او در ممنوع کردن فروش مرشوبات 

بعدها  بازرگان ،که  مانند مهدی  ملی گرایان ،  از  بعضی  بودند.  ازآن جمله  الکلی 

اولین نخست وزیر منتصب خمینی پس از انقالب 13۵7 شد و همرا هان او در 

نهضت آزادی ، افرادی مذهبی  بودند و با بسیاری از ارزش های روحانیت هامهنگی 

داشتند. به عنوان مثال، در اوائل سال های ۴0 شمسی در تضاد بین دولت و علام بر 

رس حق رأی زنان، نهضت آزادی چنانچه گفته شد طرف خمینی را گرفت.

اتحاد   وارد  هیچ گاه  انقالب مرشوطه  در  به جز  اما  احزاب چپ  و  روشنفکران 

سیاسی با روحانیون نشدند. در حقیقت، رابطه ی سوسیالیست ها با روحانیون 

پیوسته در بهرتین حالت رابطه ای تنش آمیز بود. انزجار متقابل آن ها به معنای 

احتیاط از جانب چپ ها و دشمنی از جانب روحانیون بود. روشنفکران چپ 

در مورد حق رأی زنان و دسرتسی آنان به آموزش و کار خارج از خانه، اختالفات 

جدی با هر دو نیروی سیاسی ، به خصوص با مالیان داشتند. اما اختالفات در 

مورد حقوق زنان به دو دلیل در مقایسه با اختالفات دیگر فرعی بود. اوال، با 

از واکنش شدید مالیان، پشتیبانی از حقوق زنان را تنها به موضوعاتی  هراس 

محدود می کردند که سبب آزرده گی اقشار سنتی که تحت نفوذ مالیان قرار داشتند 
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نشود. به عبارت دیگر، در جهت حفظ وحدت میان نیرو های ضد امپریالیست، 

حقوِق زنان در خانواده  مانند دوران پس از انقالب 13۵7، فدای سایر اهداف 

»مهم تر« سیاسی می شد. به همین سبب، چپ به ناچار با مالحظه ی بسیار از 

در  بر انگیز  جنجال  اما  مهم تر،  مباحث  درباره ی  و  می کرد  دفاع  زنان  حقوق 

ارتباط با حقوق زن در خانواده ))مثل حق طالق، حضانت ، تعدد زوجات ، ازدواج 

موقت یا مسائل دیگری که با آزادی و اختیار فردی زنان مربوط بود(، برخورد 

محتاطانه ای داشت.

و  یا   محتاطانه  برخورد  در  این  است  که  اینجا  در  قابل  توجه  و  مهم  نکته ی 

سازشکارانه ی روشنفکران فعال در نیرو های سیاسی، تنها منی توان بر اسرتاتژی 

وجدان  بر  جنسیت گرا  باور های  و  ارزش ها  سلطه ی  و  کرد  تکیه  آنان  سیاسی 

مردان و زنان ایرانی را از نظر دور داشت. به عبارت دیگر، دیدگاه روشنفکران 

ایران ، جز اقلیتی معدود ، اعم از فعالین سیاسی و غیر سیاسی، مذهبی  یا سکوالر 

با  جنسیتی ،  مناسب  نقش های  و  زنان  شایسته ی  اخالقی  رفتار های  درباره ی 

مخالفان سیاسی شان تا حدودی مشابهت داشت. طنین این مشابهت را باید در 

نگاه خصامنه ی فرهنگ سیاسی مسلط ایران نسبت به مبارزه ی زنان برای کسب 

حق انتخاب و اختیار در زندگی خصوصی و اجتامعی و سکسیسِم عریان بسیاری 

ظاهر  و  ارزش ها  رفتار ها،  از  کوبنده شان  انتقادات  و  روشنفکران  باصطالح  از 

زنان متجدد دید. این دیدگاه است که آشکارا یا پنهانی، مستقیم یا غیر مستقیم ، 

و  زنان در محدوده ی خانواده  فرودستی موقعیت  ناخودآگا هانه،  یا  و  آگا هانه  

خانواده گی  روابط  دموکراتیزه کردن  برابر  در  و  پذیرفته،  را  سیاست  و  اجتامع 

مقاومت می کرد.  

یکی از مردان سکوالر، منتقد روحانیت و در عین حال سنتی در رابطه با حقوق زن، 

مورخ نامدار »احمد کرسوی« بود که نربدش علیه خرافه ی مذهبی و روحانیون 
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 13۲3 سال  در  او  شد.  متام  جان اش  قیمت  به  شمسی  دهه ی3٠  در  رسانجام 

شمسی در جزوه ای تحت عنوان »خواهران و دخرتان ما«73، در انتقاد از حجاب 

- به عنوان سنتی پیش اسالمی که در جوامع اسالمی  رواج یافته - می نویسد که 
این سنت ارشافی پیش از اسالم اعتقادات و اعامل خرافی را در میان زنان شیوع 

داده و افق دید آن ها را نسبت به مسائل خانه و خانواده محدود ساخته. با 

این حال، با آن که کرسوی در مخالفت با حجاب و چند-همرسی با زنان همراه بود، 

اما دیدگاه بسیار محافظه کارانه و جنسیت گرائی در باره ی ورود آنان به سیاست، 

حرفه ی قضا و حتی خدمت در دولت داشت. او بر این باور بود که خدا زن و مرد 

را برای وظائف متفاوتی خلق کرده و کار خارج از خانه کار زن نیست. زنان حتی 

نباید وارد آموزش مباحث فلسفی شوند. او مشخصا زنانی را که به قول او صبِح 

سحر به طرف اداره می دوند، مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید ،:»مگر شام کار و 

زندگی و وظیفه ی نگهداری از شوهر و بچه تان را ندارید؟« به نظر کرسوی طبیعت 

زن را برای زائیدن و پرورش فرزند خلق کرده. مرد به لباس متیز و غذا احتیاج 

دارد.74 کرسوی به دانش آموخنت و مشارکت کردن زنان در فعالیت های سیاسی 

در راه اهداف ملی )مردان( معتقد بود اما هواداران حق رأی زنان را مورد انتقاد 

قرار می داد که »نغمه ناموزون ساز می کنند.« او هم چنین زنان "آزاد شده" را 

به خاطر زیاده روی در مرصف لوازم آرایش و لباس و رفتار نامناسب در میهامنی ها 

و مجالس رقص رسزنش می کرد. در حال و هوای سال های 13۲0 در این گفته  ها 

کم ترین حسن نیتی وجود نداشت.   

زنان و  به حقوق  آن دوره معموال بحث مربوط  تحقیقی  و  ادبی  کار های  در 

روابط زن و مرد مسکوت بود، مگر برای انتقاد از نادانی یا زیاده روی زنان. اگر 

73  احمد كرسوی، خواهران و دخرتان ما، ، چاپ دوم، مریلند، 199۲، صص 13-31 

74  . هامن، ص ۴8
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در کتاب های تاریخی از زنان یادی می رفت برای ستایش از فداکاری های آنان 

در راه میهن و حامیت از مردان بود، یا نکوهش از  نقش مخرب آنان در فجایع 

و شکست های ملی. به طور مثال، باستانی پاریزی در کتابش در باره ایران دوره 

صفوی به جای پای زن در شکست جنگ ها و سقوط سلسله  های سلطنتی حتی 

در تاریخ ایران باستان اشاره می کند. او به خوانندگان توصیه می کند که »هیچگاه  

نفوذ مخرب زنان« و نقش آلت جنسی را در تاریخ فراموش نکنند. او حتی در 

قالب گذاشنت پای زنان در چین را تأیید می کند؛ چرا که زنان عامل همه فساد ها 

و درگیری ها در جهان هستند.75 باستانی پاریزی روشنفکری سکوالر بود. 

آثار مهم ادبی  این دوره نیز رسشار از طنین این بینش زن ستیزانه بود. منونه ی 

و  سکوالر  نویسنده ی  آثار  در  می توان  را  مرد-محور  جهان بینی  این  از  گویائی 

متجددی چون صادق هدایت نیز یافت. نویسنده گانی چون هدایت ، هم چون 

بسیاری از روشنفکران زمان خود رابطه ی دوگانه ای با "تجدد" داشتند، که یکی از 

مناد های بارزش زنانی بودند که از زندان حجاب و تا حدودی از محرومیت های 

از تحلیل کننده گان آثار هدایت به درستی  اجتامعی آزاد شده بودند. بسیاری 

بر تصویر مخدوش ، ناقص و بدبینانه ی او از زن در داستان هایش - در دورانی که 

ایران نخستین قدم ها را به سوی تجدد برداشته و زنان اجازه ی حضور اجتامعی 

قول  به  تنها،  نه  خود  داستان های  در  هدایت  گذاشته اند.  می یافتند - انگشت 

محمد علی کاتوزیان، »چهره ی دلپذیری از زن به دست منی دهد«،76 بلکه بیش 

از آن، در جهان بینی زن  ستیز او که بین تجدد و سنت گرفتار آمده ، زنان تنها دو 

هویت می توانند داشته باشند، زن »لکاته« و زن »اثیری«. »زن اثیری موجودی 

است تسلیم، ساکت و خیالی، و در نهایت مرده. زن لکاته درست نقطه ی مقابل 

75.  باستانی پاریزی، م، سیاست و اقتصاد در عرص صفوی، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 13۵0، صفحات 9۵-۲76. 

76.  http://homakatouzian.com/?p=542
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چنین زنی است.« در این ارزش گذاری توهین آمیز، اگر زن ارزش های جنسیتی 

و چون  است  زن خوب  بپذیرد،  را  و حد شناسی  پاکدامنی ، سکوت  به  مربوط 

ننهد،  به قواعد مرد ساالرانه گردن  اگر  قرار می گیرد و  بر ستون رفیع  تندیسی 

شایسته ی تحقیر و توهین است. »زِن بد مورد استفاده قرار می گیرد و به دور 

که  الگوئی  که  است  این  نکته  است.«77  رفتار  این  او سزاوار  می شود.  انداخته 

نویسنده گانی چون هدایت از زنان ترسیم کرده اند، بیان گر چیزی بیش از رابطه ی 

متضادشان با تجدد و »تصویر خردگرای تجدد از انسان بود.«78 می توان گفت که 

این نگاه، بیان گر نگرانی و اضطراب مردان از روابط سنتی-جنسیتی بود که در 

حال زیر و زبر شدن بودند. و تأسف آور آن که الگوی لکاته-اثیری آنان از زن، نه 

تنها بر آثار نویسنده گان دیگر، بلکه بر وجدان خواننده گان بی شامر داستان های 

آنان نیز تأثیر خود را باقی گذاشت. 

به  دنبال کودتای سازمان سیا و تثبیت تدریجی قدرت پهلوی دوم، و به  خصوص 

با رسعت گرفنت رشد رسمایه داری و سیاست مدرنیزاسیون کشور، و افزایش نفوذ 

فرهنگی و اقتصادی غرب، به خصوص ایاالت متحده، در عرصه  های مختلف زندگی 

اجتامعی و در رفتار های فردی اقشار مرفه و طبقه ی متوسط مدرن، زن ستیزی 

پنهان و آشکار زیر ماسک مخالفت با دیکتاتوری و نفوذ بیگانه، در میان بعضی 

از روشنفکران صاحب نام مخالف رژیم شدت بیشرتی گرفت. یعنی، پشتیبانی از 

حقوق فردی و قانونی زنان جای خود را به این ادعا داد که آزادی زن پدیده ای 

77.  چتاک اوغلی، چیدم، ›زن در بوف کور هدایت و سنگ صبور چوبک‹، ٢4-13، 

İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 1-2012) 20)

https://dergipark.org.tr/download/article-file/10528

هم چنین نگاه کنید به مقاله ی نارص و فاضل عباس زاده، در فصلنامه ی تحقيقات تعليمی و غنایی زبان و ادب فارسی 

دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد بوشهر شامره پياپی: بيست و چهارم ـ تابستان 1394.

78.  میالنی، عباس، »تجدد و تجدد ستیزی در ایران«، مجموعه مقاالت، تهران، نرش اخرتان، 138۲، صفحات، ٢17 - ٢16
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غربی و ناهمگون با جامعه ی ایران است. هم چنین، زنانی که ندای آزادی طلبی  

رس می دادند و می کوشیدند از میان هنجار های خفقان آور فرهنگی، روزنه ای به 

سوی آزادی پیدا کنند، به عنوان غرب زده گانی که به فرهنگ خود پشت کرده اند 

از  داشت.  متعددی  دالیل  سیاسی  و  فکری  عقب گرد  این  می شدند.  محکوم 

آن جمله، مترکز توجه همه ی نیرو های مختلف سیاسی بر نفوذ سیاسی و اقتصادی 

غرب؛ کینه ی روشنفکران معرتض نسبت به شاه و همه ی سیاست های فرهنگی و 

سیاسی رژیم او که پس از کودتای ۲8 مرداد فرموده ی اربابان امپریالست دانسته 

تشکل های  ایجاد  که  امکان  سیاسی  آزادی های  فقدان  و  دیکتاتوری  می شد؛ 

مستقل زنان برای مقابله مستمر و سازمان یافته علیه این برخورد ها را سد کرده 

بود. هر چند زنان تحصیلکرده و از نظرفکری و بینشی توامنند، در اپوزیسیون 

رژیم کم نبودند، اما با توجه به سلطه ی فرهنگ مرد ساالرانه ی حاکم بر فضای 

یا اعتامد  این بینش زن ستیزانه  تردید منی کردند، و  یا در حقانیت  روشنفکری، 

به نفس الزم را به دلیل حاکمیت همین فرهنگ، برای مقابله با آن نداشتند. 

مخالفین نظرات یک  سویه ی زن ستیزانه در میان ملی گرایان و معرتضین چپ نیز 

بسیار بودند، اما از آن جایی که امر آزادی زنان را از الویت های عدالت جوئی و 

دموکراسی خواهی منی دانستند، در برابر نظریات مزبور سکوت اختیار می کردند.                         

به عبارت دیگر، با گسرتش مدرنیزاسیون ایران و دگرگونی نسبی و ضعیت اجتامعی 

و اقتصادی زنان در سال های 4٠ شمسی ، جهان بینی جنسیت-محور روشنفکرانه 

نیروی بیشرتی گرفت. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و دسرتسی آنان به 

آموزش به وضوح به ایجاد یک جمعیت رو به رشد زنان طبقه ی متوسط انجامید 

که حضور آنان در جامعه برای بسیاری از مردان تهدید کننده و بر هم زننده ی 

آرامش بود. به عبارتی، ظهور زن »مدرن« ، پیدایش یک تغییر کیفی در گفتامن 

روشنفکران مرد را به همراه داشت. زن »مدرن« ابزار رسوخ فرهنگی غرب و 
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حتی عامل امپریالیسم شد. به قول نیره توحیدی، »غرب زد گی« بیامری ملی و زن 

غرب زده انتقال دهنده ویروس این بیامری بود.«79 زن، این موجود پر عاطفه و 

مادر مهربان که بهشت زیر پای او بود، حال تبدیل به سمبل فساد، تنزل اخالقی و 

عارضه ی ملی شد. گناه بحران فرهنگی و اجتامعی یک رسه به گردن زنان گذاشته 

شد. بدین ترتیب، نوستالژی یا حرست زن ساده ی روستائی در ذهن بسیاری از 

روشنفکران به ظاهر سکوالر، مثل جالل آل احمد چنربه زد. 

با توجه به شکست جنبش های ملی و سوسیالیستی ، نوشته  های آل آحمد، عضو 

بینش  اصلی  منابع  از  یکی  به عنوان  سوم،  نیروی  سپس  و  توده  حزب  پیشین 

پُوپولیستی در ایران، با حال و هوای تیره و تار پس از کودتا هامنگی کامل داشت. 

گرایش ضد غربی و ضد صنعتی شدن جالل آل احمد و حرست او از  دوران طالئی 

گم شده گذشته ، و دعوت اش به بازگشت به اصل و نسب اسالمی ، به گرایش 

پوپولیستی یا عوام زده ی اسالمی  اعتبار سیاسی و ایدئولوژیك بیشرتی بخشیده و آن 

 را برای بخش بزرگی از جمعیت جذاب تر کرده بود. کتاب غرب زدگی او ادعانامه ای 

بود علیه نفوذ تکنولوژیک و فرهنگی غرب، از دیدی واپس گرا. او بر هجوم ماشین 

به روستا ها که سبب ریشه کن شدن دهقانان از زمین و شهر نشینی شان شد دل 

می سوزاند و تضاد های ناگزیر برخاسته از رسمایه، تکنولوژی و ارزش های غربی ، از 

جمله آزادی زنان را مورد انتقاد قرار می داد. آل احمد می نویسد که با تحقق این 

آزادی ما فقط موفق شدیم لشکر مرصف کننده گان پودر و ماتیک - یعنی محصوالت 

غربی - را خلق کنیم: »... در حقيقت ما چه كرده ايم؟ به زن تنها اجازه ى تظاهر 

در اجتامع را داده ايم. فقط تظاهر. يعنى خودمنايى. يعنى زن را كه حافظ سنت 

و خانواده و نسل و خون است به ولنگارى كشيده ايم ، به كوچه آورده ايم . به 

79.  نیره توحیدی، مسئله زنان و روشنفکران، در  نیمه دیگر، شامره 10، زمستان 1368 صص ۵-7۴
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خودمنايى و ىب بند و بارى واداشته ايم . كه رس و رو را صفا بدهد و هر روز ريخت 

اجتامع،  در  وظيفه اى  كارى ،  آخر  بگردد.  ول  و  ببندد  به خود  را  تازه  مد  يك 

شخصيتى؟! ابدا؛ يعنى هنوز بسيار كم اند زناىن از اين نوع.«8٠  

فرد غرب زده در زبان عوام  زده و زن  ستیز آل احمد، فردی است بی  اعتقاد، بی 

 شخصیت ، بی  ایامن ، بی  هدف، پا در هوا و بی  تخصص. از آن بدتر، آدم غرب  زده 

»زن صفت )افیمینه( است.« از نظر آل احمد هر مؤسسه  ی مدرنی که در کشور 

ایجاد شده، از مؤسسات انتشاراتی، دانشگاه گرفته تا حتی بیامرستان ها ، همه 

و همه محل حضور روشنفکران خیانتکار است. زنانی که در این مؤسسات کار 

می کنند مستحق توهین و نکوهش اند. اشاره ی غیر منصفانه و توهین آمیز او به 

زنانی که به عنوان منشی در نهاد های دولتی کار می کردند، نه تنها بیان گر برخورد 

خصامنه ی او نسبت به زنان مدرن است؛ بلکه نشان از بی اطالعی محض و عاری 

از همدردی او از رشایط واقعی زندگی و دشواری های زندگی زنان در محیط های 

کار بود: »این علیا مخدرات منونه ی بارز غرب زد گی در این جامعه اند... اگر علیا 

مخدره ، منشی به دردی می خورد که چرا خودش مسئولیت اداره ای را ندارد. و اگر 
به دردی منی خورد و فقط زینت بخش اتاق انتظار است که چه عرض کنم...«.81

گرایش پوپولیستی آل احمد با پس زمینه ی زن ستیزانه اش بر بسیاری از اهل نظر و 

پژوهش دوران تأثیر گذاشت. یک منونه ی تأسف آور رضا براهنی، نویسنده و شاعر 

سکوالر و تنها کسی است که کوشیده بود رشایط دشوار زندگی زنان و ماهیت 

تاریخ مذکر ایران را در کتابی  به همین عنوان نشان دهد و در تحلیل خود از 

حذف زنان در تاریخ ایران و رفتار مردانه بر یکی از مهم ترین تابو های فرهنگی 

ایران - جنسیت مردانه انگشت گذارده و از اشتغال ذهنی مردان با سکس سخن 

8٠  . جالل آل احمد، غرب زدگی، تهران، ن. د 198۴، ص 70
81  .هامن، صص 136
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بگوید. او به مضمون سکسی لطیفه )جوک( های ایرانی اشاره کرد که پیوسته  زنان 

یا پرسبچه  ها را هدف می گیرد و نوشت که گفتگو های مرد ها به محض این که زنی 

وارد جمع می شود، کامال مضحک می شود. متام حواس شان معطوف به این می شود 

که چه گونه با این زن جفت شوند.8٢ جالب است که با این حال، براهنی نیز نهایتا 

زنان را به خاطر تسلیم در برابر تهاجم فرهنگی غرب و از خود بیگانه گی و بحران 

فرهنگی سال های 50 مورد رسزنش قرار می دهد. او در انتقاد به ارزش هائی که 

»آن ها« به »ما« تحمیل کرده اند می نویسد که زنان غرب زده از مردان غرب زده تر، 

بی اراده تر ، َدَهن بین تر و بی ریشه تر و بی فرهنگ تر ند.83 البته نه در نوشته  های 

و  وقتی صفات  فقط  زنان  چرا  که  منی شود  روشن  دیگران  آِن  از  نه  و  براهنی 

ویژه گی های منفی مطرح است، از مردان پیشی می گیرند. شاید به این دلیل  که 

زنان غیر سنتی و مدرن، »حِد خود« را منی شناختند. و با آن که تحوالت ساختاری 

ایران در آن دوران رسشار از  تبعیضات جنسی بود و اتوریته ی مردانه را به چالش 

منی کشید، رصف حضور زنان در عرصه ی عمومی،  تهدیدی برای اتوریته و امتیازات 

مردان در خانواده و اجتامع بود. 

برخورد جامعه ی "به اصطالح" روشنفکر و متجدد ایران به فروغ فرخزاد که از 

باز می زد، به وضوح پیش فرض ها و  انتظارات اخالقی آنان رس  تسلیم شدن به 

انتظارات فرهنگی جنسیت گرای محافل فرهنگی ایران را آشکار می کند. فرخزاد 

از این که جنسیت خود را نفی کند و خالقیت و زندگی خود را بر اساس ارزش ها 

و اخالقیات مرد-محور سامان دهد، رسپیچی می کرد. به قول فرزانه میالنی، در 

با همه ی ضعف ها  و  از دست می دهد  را  شعر فرخزاد »مرد  هاله ی مرموزش 

82.   Baraheni, Reza, The Crown Cannibals, Writings of Repression in Iran, New York, Vintage Books, 

1977, p. 47 

 83.  هامن، به نقل از مقاله یاد شده از نیره توحیدی
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گیج  زن  باروری  و  نرمش  احساسات،  از  و  می شود...  منوده  باز  تضاد هایش  و 

می شود.«84 در حقیقت، بسیاری از مردان روشنفکر به فروغ و شعر او به سختی 

برخورد می کردند. مایکل هیلمن در بیوگرافی فروغ فرخزاد به درستی به«کوته 

لیربال و  این بخش تحصیلکرده،  نادرست  نظر« بودن منتقدین فرخزاد و رفتار 

طرفدار حقوق برش جامعه ی ایران اشاره می کند. هیلمن می نویسد هیچ  یک از 

این مردان متدین نبودند و قضاوت شان مبتنی بر آموزه  های قرآن و رشیعت نبود، 

اما علیرغم لفاظی درباره ی حقوق و برابری زنان، قادر نبودند در روابط شان با 

فرخزاد احساس و رفتار برابر داشته باشند.85 فرخزاد به خاطر رصاحت در زندگی 

شخصی ، ویژه گی زنانه ی شعرش و رسپیچی از زندگی بر پایه ی سنت های اخالقی 

مرد-محور بهای سنگینی پرداخت. این نکته در یکی از نامه  هائی که از اروپا نوشته 

به خوبی  مشهود است: »من می خواستم یک »زن«، یعنی یک موجود انسانی باشم. 

می خواستم بگویم من هم حق تنفس و ابراز وجود دارم. اما دیگران می خواستند 

فریاد مرا در گلو و نفس ام را در سینه خفه کنند. آن ها اسلحه ی الزم را پیدا کردند 

و من دیگر منی توانستم بخندم... برای این که بتوانم توان و قدرت خندیدن دوباره 

را پیدا کنم تصمیم ناگهانی گرفتم که بین خود و آن فضا فاصله بیندازم.«86 

فرخزاد آگاهی، شجاعت و امکان مالی آن را داشت تا علیرغم این فشار ها به 

دلخواه خود زندگی کند و صدای مستقل خود را حفظ کند. اما معدود زنانی 

بودند که این امکانات را برای یک زندگی مستقل و بدون مداخله ی قیم  مأبانه ی 

مردان داشتند. یعنی برای اکرث قریب به اتفاق زنان هرنمند و نویسنده به مراتب 

84.  F. Milani, Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers, Syracuse University 

Press, 1992, pp. 40-137. 

85. M. Hillmann, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and her Poetry, Washington DC, Mage 

Publishers, 1987, pp. 24 and 144

.86.  هامن مأخذ، ص 31
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آسان تر بود تا با نفی جنسیت و زنانه گی خود در بین روشنفکران پذیرفته شوند. 

بگذریم که بسیاری از آنان نیازها و متنا های خود و نیز خالقیت فکری خود را با 

دید مردانه می دیدند.  

آیا نباید این منونه  ها را نشانه ی محدودیت ذهنی و سکسیسم نهادینه شده ی 

فرهنگ مسلط در ایران دانست که تنها دو گونه زن را می شناسد. گونه ی اول، زنی 

است آگاه به کمبود های جسمی، روحی و محدودیت های خود؛ او کم می گوید 

و کم می طلبد. این زن ناتوان، احساساتی، و وابسته است. مرد خود و ارزش های 

مردانه را تحسین می کند. آگاه به خطر جدی نشان دادن متایالت جنسی خود ، 

این چنین زنی انفعال را در خود نهادینه کرده. او نیازها و متایالت خود را به خاطر 

مردش و آبروی او رسکوب می کند. او رابطه ی متقابل، احرتام و فردیت را در ازدواج 

مطالبه منی کند و در سکوت و با متانت رنج می برد. این، زنی است که در فرهنگ 

عامه، مورد احرتام و ستایش است. گونه ی دوم، زنی است که درست نقطه ی 

متقابل این صفات را دارد. او دارای شخصیتی قوی، مستقل و آگاه به توانائی های 

خود است ، برای ارزش های مردانه، چه در زندگی خصوصی یا اجتامعی چندان 

ارزشی قائل نیست و سنت ها و باور های مرد-محور را محکوم می کند. این چنین 

زنی به نیازها و خواسته  های خود آگاهی دارد، سعی در کتامن آن ها ندارد و از 

ابراز آن ها نیز خودداری منی کند. زن اولی، به خاطر کمبود هایش ستایش می شود 

 به خاطر توامنندی اش مستوجب رسزنش،  و مورد حامیت قرار می گیرد. دومی، 

این دو تصور  برای دگرگون کردن  ایران  تنبیه است. سنت روشنفکری  انتقاد و 

عمده از زنان و یا افشای منافع خاص اقتصادی و سیاسی که به این تصورات دو 

گانه دامن می زند ، تالش چندانی نکرد. تصورات جنسیتی، رصف نظر از بعضی 

استثنائات، در میان روشنفکران همه گیر بود.                                            

نکته این جا است که رد پای فرهنگ پیچیده و متضادی را که هم نافی سکس و 
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هم مجذوب سکس است، در ذهنیت بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی  ایران 

می توان مشاهده کرد. بعضی از روشنفکران با نفوذ ایران برای تصورات جنسیت گرا 

دلیل تراشی کرده و برای باور ها و رفتار های جنسیتی، پوشش سیاسی روشنفکرانه 

ساختند و آگا هانه  یا ناآگا هانه، معیار های جنسیتی در زندگی اجتامعی و سیاسی 

را پاسداری کردند. از این جهت، در طبیعی جلوه دادن و تقویت سلسله -مراتب 

جنسیتی و مرد برتر نقش تعیین کننده داشتند. پذیرش زنان به عنوان موجوداتی 

مستقل با منافع و نیازهای متامیز و مستقل، و متایالت و خواسته  های مرشوع و 

پذیرش توان فکری و سیاسی او در گفتامن روشنفکران غیر مذهبی، چه لیربال، 

ناسیونالیست جائی نداشت. حتی روشنفکران چپ یعنی پی گیر ترین مدافعین 

برابری حقوق زنان و از میان برداشنت موانع دسرتسی زنان به آموزش ، اشتغال 

بری  دوگانه،  اخالقیات  و  سکسیسم  مزمن  بیامری  از  اجتامع،  در  مشارکت  و 

نبودند. شاید به این سبب، شوربختانه، نتوانستند مشابهت پاره ای از داوری های 

جنسیت گرایانه ی خود و نیرو های رادیکال اسالمی را، با وجود تفاوت های اساسی 

در تئوری و برنامه شان در زمینه ی سیاست جنسی ببینند و یا این که پرداخنت جدی 

به مسئله ی حقوق زنان در رشایط مشخص جامعه ی ایرانی در دوران انقالب را 

چندان عاجل منی دانستند و مشوق یا هوادار گسرتش آگاهی فمینیستی نبودند. 

هر دو نیروی سیاسی به شدت با فردیت زن و صدای مستقل ، و خود مختاری زنان 

مخالف بودند. بسیاری از زنان فعال سیاسی نیز که در چارچوب اخالقیات مرد-

محور کار می کردند، از تأثیرات فرهنگی ای که فدا کردن خواسته  ها و صدای زنان 

را می طلبید بر کنار نبودند. هنجار های جنسیت گرای فرهنگی ای که از یک نسل 

به نسل دیگر انتقال می یافت، آنان را به ر ها کردن جنسیت خود و خواسته  های 

خود رهنمون شد. این بافت فرهنگی که مبتنی بر اتوریته ی مرد و فرمانربی زن 

بود، در سازمان دهی اسرتاتژی و عمل انقالبی روشنفکران فعال در باره ی جنبش 
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زنان تعیین کننده بود. اکرثیت فعالین زن زیر بار این فرهنگ ، ارزش ها و گفتامن 

مردانه رفتند و در نتیجه، نتوانستند درک کنند که برابری جنسی و دموکراتیزه 

شدن روابط زن و مرد پیش رشط جامعه ی دموکراتیکی بود که آنان می خواستند 

بنا کنند.                                                                                                      



4
                                               

فصل
اسالم گرایان و حقوق زنان





101

فصل چهارم
اسالم گرایان و حقوق زنان

 
انقالب پیوستند چند  به  اواخر دهه ی ۵0 شمسی )197٠میالدی(  زنانی كه در 

گروه بودند كه وعده  های انقالبی  به دالیل متفاوتی برای آنان جذابیت داشت. 

برای زنان زحمتكش و محروم و حاشیه نشینانی كه اکرثا بی سواد بودند، وعده ی 

آب و برق مجانی، لغو محدودیت ساخنت رس پناه در زاغه  های اطراف تهران، 

بخشودن بدهی های بانكی، و توزیع عادالنه تر درآمد نفت، دور منای بهبود رشایط 

مادی زندگی را می داد و آنان را به پیروی از مردان شان به پشتیبانی از انقالب، 

این گروه، نه چندان به موقعیت  تحت رهربی روحانیت هدایت می کرد. تبعا 

خود به عنوان زن از یك طبقه ی اجتامعی خاص آگاهی داشتند، و نه لزوما جذب 

ایدئولوژی اسالمی شده بودند.

گروه دیگر، عبارت بودند از زنان شهری طبقه ی متوسط سنتی، با خواست ها و 

نقش های  و  فرهنگی  و  مذهبی  سنتی  باور های  سلطه ی  متفاوت.  نگرانی های 

جنسیتی مستقر در خانواده، این گروه از زنان را در مقابل سیاست های تجدد گرای 

رژیم شاه و فشار های روحی ناشی از تغییر روابط اجتامعی، مقاوم كرده بود. 

تحصیالت  كوچك،  مغازه داران  و  بازاری  خانواده  های  به  وابسته  زناِن  اكرثیت 

كه  را  پدران شان  و  و مذهبی  شوهران  فرهنگی  معتقدات  و  داشتند  مخترصی 

به مساجد و حسینیه  ها تردد داشتند، پذیرا بودند. این معتقدات، برای تقسیم 

كار جنسی و تفاوت های حقوقی و اجتامعی زن و مرد حقانیت قائل بود و این 

زنان، ارتش چادر-سیا هان حامی  روحانیت را تشکیل می دادند كه در ماه  های آخر 

انقالب خیابان های تهران و دیگر شهر های عمده را در کنرتل داشتند.                                                                                      

گروه سوم، متشكل از زنان جوان تحصیل كرده ی طبقه ی متوسط جدید و سنتی 
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شهری بود که بعضی از آنان متایالت ناسیونالیستی، سوسیالیستی، و یا مذهبی 

 رادیكال داشتند و یا رصفا از زورگوئی حكومتیان ناراضی بودند. دالئل پیوسنت 

آن ها به انقالب و حامیت شان از آن، در بسیاری موارد هامن دالیل و خواست های 

مردان هم طبقه شان بود که كمرت به مسائل اقتصادی، و بیشرت به نفوذ روایت های 

پایان  و  رژیم شاه  آن ها خواستار رسنگونی  بود.  مربوط  ایدئولوژیك  و  سیاسی 

بخشیدن به سلطه ی اقتصادی و سیاسی خارجی بودند و در غیاب آلرتناتیو بهرت، 

و با توجه به گفتامن زیرکانه، مالیم و اطمینان بخش خمینی در تبعید، رهربی او 

را پذیرا شده بودند. در فقدان آگاهی جنسیتی و عدم دسرتسی به خواست ها 

نبودند كه جنبشی كه درصدد  و زن باورانه، متوجه  فمینیستی  آلرتناتیو های  و 

باز ساز ی نقش های سنتی جنسی و باز گرداندن رشائط اجتامعی گذشته است، 

منی تواند به آرمان های دموكراسی خوا هانه و عدالت جویانه ی جامعه ی متحول 

شده ی ایران پاسخ گوید. بسیاری از آنان که باور های مذهبی داشتند، مانند مردان 

 و مساجد  انجمن های اسالمی  هم طبقه ی خود در غیبت گروه  های مجاز، به 

كشانده شدند. برخی از این نهاد ها از جمله حسینیه ی ارشاد، برداشتی از اسالم 

را ارائه می دادند كه مدعی آلرتناتیوی انقالبی  در برابر سوسیالیسم و ناسیونالیسم 

برای حل بحران اقتصادی - اجتامعی این دوران بود. تبعا نبوِد گفتامن و سازمان های 

مستقل فمینیستی و این که چپ از هر گونه  تریبونی برای ارائه ی بینش خود در 

برای جوانان  را  یا عوام گرای شیعی  این زمینه محروم بود، گفتامن پوپولیستی 

جذاب می کرد. به عالوه، رسكوب سیاسی كه هر گونه تشكل و گفتگوئی را خارج 

از حوزه ی نهاد های مذهبی و یا نهاد های رسمی حكومتی ناممكن می ساخت، 

مانع از آن بود كه زنان فعال ماهیت مرد ساالر و محافظه كارانه ی جنبش انقالبی 

 تحت رهربی خمینی را ببینند و در برابر گفتامن و سیاست های برتری طلبانه ی 

جنسیتی آن بایستند. 
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تصویر زنان در گفتمان پوپولیستی شیعه 87

پوپولیسم اسالمی، یا روی آوری به »راه حل اسالمی« برای باز گرداندن دوران موهوم 

طالئی گذشته، متأثر از هامن رشائطی بود كه وجه مشرتك بسیاری از كشور های 

خاور میانه در دوران جنگ رسد بود. تجدید حیات اسالم مبثابه »ایدئولوژی اصالت«٬ 

آن طور كه »بسام تیبی« به  درستی در تحلیل خود به كار می گیرد، پاسخی به شكست 

ایدئولوژی های وارداتی ناسیونالیسم، سوسیالیسم و ایدئولوژی های جهان سومی  

بود. این رویکرد، بیان گر بحران هویت و به قول »تیبی« بیان فالكت اقتصادی و 

فقر فرهنگی مسلامنان بود.88 گرایش به اصالت  فرهنگی از طریق حیات بخشیدن 

دوباره به فرهنگ بومی  و ایده آلیزه كردن سنت های گذشته در مقابل ارزش ها 

و مدل های فرهنگ غربی، پس زمینه ی توسعه  نیافته گی فرهنگی، اجتامعی و 

سیاسی این جوامع است. پوپولیسم اسالمی، به ویژه پوپولیسم شیعی در بسیاری 

جنبه  ها به سایر جنبش ها و ایدئولوژی های پوپولیستی، از جمله فاشیسم شباهت 

دارد. بسیاری از عنارص ایدئولوژیك و روانی فاشیستی در پوپولیسم شیعی به ویژه 

87.  پوپولیسم یا عوام گرائی یا عوام زده گی نوعی دموکراسی توتالیرت یا استبدادی )authoritarian democracy( و یا 
ایدئولوژی ای بر ضد سیاستمداران حرفه ای، با تکیه بر رابطه میان یک رهرب سیاسی پر جاذبه )charismatic( و عامه ی 
مردم تعریف شده. بعضی پژوهشگران آن  را »سیاست ترس“politics of fear” نامیده اند، از آن رو که رهربان پوپولیست 
)عوام گرایان( معموال با هدف قرار دادن کسانی مشخص یا سیاست های معین، از طریق ترساندن و تهییج احساسات 
مردم و تقدیس ریاکارانه ی توده ها به بسیج آنان می پردازند. یکی از ویژه گی های مهم ایده ئولوژی پوپولیستی، ماهیت 
فرا  طبقاتی آن است، یعنی توان آن در جذب طبقات و اقشار گوناگون مردم، حول گفتار و هدف معین target است. 
مثال در ایران، خمینی با )سوء( استفاده از احساسات مذهبی و ناسیونالیستی مردم، و هدف قرار دادن استبداد پادشاهی 
و دنباله روی آن از سیاست های اقتصادی و به خصوص فرهنگی غرب، با سخنان ساده و بدون پیچیده گی های مفهومی که 
برای توده ها  قابل درک بود، رهربی جنبش ملی و ضد استبدادی را در ماه های آخر پیش از انقالب به دست آورد. در غرب 
نیز سیاستمداران پوپولیست با هدف قرار دادن، فساد سیاستمداران حرفه ای و یا حمله به مهاجرین به عنوان عامل بیکاری 
و دشواری های اقتصادی کارگران و طبقه ی متوسط فقیر، به موفقیت های انتخاباتی دست می یابند. از نظر تاریخی، پیامد 
به قدرت رسیدن پوپولیست ها همه جا، استقرار حکومت استبدادی، رسکوب اتحادیه های کارگری و سوسیالیستی، دشمن 

جلوه دادن جنبش زنان، جوانان، هم جنس گرایان، و بسنت روزنامه های مستقل و تعقیب روزنامه نگاران منتقد است.
88.  Bassam Tibi, The Crisis of Modern Islam, Salt Lake City: University of Utah Press, 1988, p.51
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آن جمله  از  است.  قابل مشاهده  بدل شد،  دولتی  ایدئولوژی  به  آن كه  از  بعد 

است، وفاداری بی قید و رشط توده  ها به رهرب سیاسی ، تقدیس رهرب، یا به قول 

»ویلهلم رایش« »هیجان روانی و جسامنی، هیجانی، هم چون لذت همخوابه گی، 

از دیگر  را تسلیم سخنان رهرب عزیزشان می كنند.«89  هنگامی كه توده  ها خود 

اسالمی، جذابیت هر دو  گرائی  و عوام  فاشیسم  میان  قابل ذکر  شباهت های 

برای افراد كم  سواد، گذشته گرائی و بزرگداشت سنت های از دست رفته، دشمنی 

با سیاستمداران و با نظام حقوقی سكوالر، خصومت با لیربالیسم و سوسیالیسم ، 

گرائی،  جزم  به عالوه  است.  جنسی  و  شخصی  آزادی های  با  و  روشنفكری  با 

مذهب  زده گی، تأكید بر رابطه  ی مستقیم رهرب و توده  ها، تظاهر به مشاركت 

مستقیم همه گانی، تك  حزبی، نژاد  پرستی، بی  حرمتی به حقوق اقلیت ها، و بی 

تحملی نسبت به مخالفین سیاسی نیز از  ویژه گی های هر دو ایدئولوژی  اند. 

بارز ترین منونه  ی نزدیکی دو دیدگاه فاشیستی و بنیاد گرایی اسالمی  در باره ی 

زنان،  فریفته گِی سید قطب - از مهم    ترین نظریه  پردازان اسالم  گرایی - به نظرات 

بیولوژیسِت فاشیست آملانی، »الکسی کارل« است که زنان را موجوداتی پست  تر 

از مردان می انگاشت. سید قطب که خود »موفق به ازدواج نشده بود«، سخت 

تحت تأثیر اثبات »علمی« کمبود های ذهنی زنان شده بود. گفتنی است اغلب آثار 

این بنیاد گرای اسالمی به فارسی ترجمه شده است.9٠  

پوپولیسم اسالمی از نظر وسواس افراطی نسبت به گناه و آ رزوی بخشش گناهان 

89.  W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970) pp. ,,144 

70-104 ,75-34.

با آن كه توصیف های رایش از رفتارهای فاشیستی عاری از اشکال نیست، اما چگونه گی ترشیح عالئم بیامری و الگوهای 
متفاوت رفتاری آن بسیار جالب توجه است.

9٠.  نگاه کنید به مآخذ زیر:
Rahnema, S., “Radical Islamism and Failed Developmentalism” in Third World Quarterly, Vol. 29, No. 3, 

2008, p. 489
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نامه های شهدا«،  انتشار روزانه ی »وصیت  قابل مقایسه است.  با فاشیسم  نیز 

نوشته ی پرسان جوانی كه در دهه ی 6٠ شمسی در جریان جنگ ایران و عراق 

كشته شدند، منونه ی بسیار جالبی در این راستا است. در متام این وصیت نامه های 

سوزناك، این نوجوانان از والدین خود به خاطر گناهان نا بخشودنی خود تقاضای 

تنها  زیرا  می روند،  مرگ  استقبال  به  آنان  كه  می كردند  اظهار  و  كرده  بخشش 

مرگ می تواند روح و جسم آنان را تطهیر كند. باید پرسید گناهان این نوجوانان 

به کام  احساست مذهبی  تهییج  و  فریب  از طریق  که  نا بالغ  اغلب  و  معصوم 

مرگ فرستاده می شدند چه می توانسته باشد. خصومت نسبت به آزادی زنان 

و تشویق به تشكیل خانواده ی پُر جمعیت و پُر بچه و تكیه بر روابط نزدیک 

فامیلی-مذهبی از ویژه گی های دیگر دو ایدئولوژی فاشیسم و اسالمیسم است. 

هر دو ایده ئولوژی مادر شدن را مهم ترین وظیفه ی زن می دانند و تصویر زن 

ایده آل، متمرکز بر نقش مادری او- یعنی زائیدن و پرورش دادن كودكان و تداوم 

دهنده ی نسل و ملت است.

درست همین باور در باره ی زن )و كمبودهای طبیعی( او بود كه مالیان را در 

سال 134٢ در ایران علیه حق رأی و مشاركت سیاسی زنان بسیج كرد. ایده ی 

تساوی حقوقی و اجتامعی زن و مرد برای آنان كفر محض و توطئه ی غرب بود. 

سخن گفنت از نفوذ فساد آور غرب، یكی از نكات مورد عالقه ی خمینی بود كه 

در پاسخ به اصالحات شاه اعالم داشت: »هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و 

طالق و مثل اینها که جزء احکام رضوری اسالم است معتقد باشد، اسالم تکلیفش 

را تعیین کرده است.«91 او در جای دیگر باز اظهار داشت: »من متأسفم از اینکه 

91.  نظریه ی مراجع قم در اسفند 41.  صحیفه ی نور، جلد 1، ص 31. نقل شده در کتاب سیامی زن در کالم امام 
خمینی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 1366، ص 134.
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در مملکت اسالمی، برخالف قانون اساسی، اوراق ضاله مخالف با نص قرآن و 

رضوریات دین مقدس نرش می شود و دولت ها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب 

انتقاد که به ردِّ قرآن مجید نوشته شده و طرح قانون خانواده که بر خالف احکام 

رضوریه اسالم و خالف نص کالم الله مجید طرح و منترش می گردد و کسی نیست 

از دولتها استیضاح کند.«9٢  

نكته ی قابل توجه این است كه رژیم شاه علیرغم پاره ای اصالحات قانونی به 

سود زنان، قدمی آموزشی و آگاهی دهنده برای مقابله با باورها و معیارهای 

برنامه های  دولتی،  رادیوی  اصل،  در  بر نداشت.  اسالمی  زن ستیز  و  جنسیت گرا 

راهنامئی های  و  روایت ها  و  روحانیون  خطابه های  و  رادیوئی  مذهبی  منظم 

اخالقی مذهبی را به  دور افتاده ترین نقاط كشور انتقال می داد. یعنی دسرتسی 

به نظرات روحانیون در این باب، منحرص به كتب تخصصی فقهی نبود. از آن 

مهم  تر، در رشایطی که روشنفکرن لیربال یا سوسیالیست غیر مذهبی، و حتی 

کسانی که با نظام حاکم در سازمان دولتی زنان همکاری داشتند، در مورد حقوق 

زنان امکاِن طرِح نکته ای مهم یا انتقادی برای گفنت نداشتند، و در حالی که فعاالن 

سوسیالیست بحث در باره ی حقوق و موقعیت زنان را به بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی  ایدئولوگ های  بودند،  كرده  موكول  سوسیالیستی  و  امپریالیستی  ضد 

پوپولیست، بحث حقوق زنان را در دستور كار خود قرار داده و حول آن فعالین 

زن و مرد را در مقابله با سیاست های تجدد گرای فرهنگی - اجتامعی شاه بسیج 

تقویت  در  كننده ای  تعیین  نقش  رشیعتی  و  مطهری  چون  کسانی  می كردند. 

نارضائی های جوانان، از جمله زنان خانواده های سنتی ایفا می كردند. آنان متدین 

و غیر متدین را با زبان ساده و قابل فهم در این باره مورد خطاب قرار می دادند. 

9٢.  هشدار به ملت در مورد به خطر افتادن اسالم و استقالل کشور در 1343، هامن مأخذ، ص 17٠.
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قبل  متدینین شیعه در سال های  و سایر  دو،  این  درون مایه ی گفتامن سیاسی 

از انقالب، بیزاری از دگرگونی های مربوط به موقعیت زنان، ظاهر زنان و رفتار 

اجتامعی آنان بود. این بینش با گرایشات عوام زده و پوپولیستی دیگر نیروهای 

سیاسی كه مشكالت كشور را تنها در نفوذ اقتصادی و سیاسی غرب در ایران 

و هم  گفتامن مذهبی،  در  زن"، هم  "آزادی  بود.  خالصه می کردند، هم جهت 

غیر مذهبی آشكار ترین نشانه ی نفوذ غرب و "فرهنگ وارداتی" شناخته می شد. 

مهم ترین  در  را  آنان  امتیازات  كه  نشانه ها  این  از  مردان  از  بسیاری  بی تردید، 

و  بیمناك  می كشید،  چالش  به  خانواده  یعنی  مرد،  كنرتل  و  قدرت  عرصه ی 

دل آزرده بودند. روحانیونی چون خمینی و مطهری روحیات مردان سنتی ایرانی 

احساسی  نگرانی های  و  اضطراب  بیان گر  آنان  و سخنان  می شناختند  را خوب 

مردان عادی جامعه بود . گفتار آنان در ستایش روابط گذشته ی زن و مرد، كه 

همه به مسئولیت ها و نقش های جنسیتی خود واقف بودند، به ناراضیان اقشار 

سنتی روحیه می داد. بعضی از مردم شناسان آشنا به فرهنگ ایران، به استفاده 

از استعاره ی زن در موعظه های اسالمی در اواخر سال های 50 اشاره كرده اند. 

»گوستاو تایس« می نویسد: »در این موعظه ها امت اسالم به زنی باكره و پاكدامن 

تشبیه می شد كه غرب ناپاك به او تجاوز كرده و یا زنی خیانتكار كه با جامعه ی 

غربی رَس و رِسی به هم زده و رس همرسش را كاله گذاشته.«93 به قول او، چنین 

موعظه هائی درست دل نگرانی مردان در مورد روابط جنسی و دوپاره گی روانی 

در ارتباط با زن و احساس مردانه گی و قدرت جنسی شان را قلقلك می داد.                                                                                               

تالش برای به حركت در آوردن توده ها از طریق مرتبط ساخنت میهن و خانواده، 

نبود.  یا شیعی  ایرانی  به فرهنگ  تنها منحرص  با رشف خانواده،  و غرور ملی 

93.  Gustav Thaiss “The Conceptualization of Social Change Through Metaphor” in Journal a Asian and 

African Studies, XII1, 1- 2, 1978, p.12.
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»ویلهلم رایش« نیز در تحلیل فاشیسم به  همین نكته، یعنی مرتبط ساخنت ملت 

با مفاهیم مادری و خانواده اشاره می كند. او می نویسد خانواده »ملت كوچك 

است ... بنابراین عواطف ناسیونالیستی تداوم مستقیم وابستگی خانوادگی است 

که چه گونه  داده  نشان  رایش  دارد.«94  مادر  به  افراطی  وابستگی  در  ریشه  و 

رهربان فاشیست آملان برای جلب پشتیبانی طبقات فرودست و میانی این كشور، 

با استفاده از همین مفاهیم، عواطف و متایالت جنسی و ارضاء نشده ی آنان 

نیز تسلط  به كار می گرفتند. روشنفكران مسلامنی چون مطهری و رشیعتی  را 

اقتصادی و اجتامعی غرب در ایران را از طریق محكوم كردن "زنان مدرن" به نقد 

می کشیدند. نوشته های آنان تالشی بود برای بازگرداندن ارزش های اسالمی در 

فضائی كه در آن ارتباط و هم آمیختگی دو جنس و حضور زنان در عرصه ها ی 

اجتامعی اجتناب ناپذیر شده بود. آن ها موفق شدند تا نظرات خود را به طور 

عامه-فهم هم چون  سالح سیاسی علیه شاه به كار گیرند.  

بدین ترتیب، زنان محور گفتامن تجدید حیات اسالمی  شدند. نوشته های آیت الله 

مطهری درباره ی زنان عكس العملی بود به تالش های تجدد طلبانه، یا به قول او 

»مقلدین غرب«، برای عرفی كردن و اصالح قوانین به سود زنان. درست در زمانی 

كه روشنفكران مستقل لیربال و سوسیالیست از هر گونه گفتگوئی با روشنفكران 

دولتی یا استفاده از وسائل ارتباط جمعی دولتی محروم بودند، و یا در مواردی 

از رشکت در رسانه ها خود داری می كردند، مطهری برای رسیدن به اهداف خود 

در سلسله مقاالتی در مجله ی زن روز به مسائل خانواده می پرداخت. رشایط 

اقتصادی و اجتامعی حاکم كه مشوق اختالط جنسی و خروج زنان از حریم خانواده 

بود، مطهری را نگران حضور اجتامعی زنان بی حجاب و اوضاعِ در حال تغییر زندگی 

94.  Reich, p. 57
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در ایران اسالمی می کرد. تنفر او، نظر خمینی و سایر روحانیون سنتی را انعكاس 

می داد كه می گفتند به جز زنان روستائی و زنان خانواده های متدین شهری، هیچ 

زنی را منی توان یافت كه انرژی اش را رصف فعالیت های مفید اجتامعی، اقتصادی 

و فرهنگی كند«.95 به نظر او بی حجابی نصف جمعیت را به موجوداتی بی مرصف 

تبدیل كرده كه فكر و ذهن شان مرصوف لباس و لوازم آرایش و جلب توجه مردان 

است و این امر تأثیرات مخربی بر جوانان داشته: این زنان، جوانان را كه باید مظهر 

"قدرت نیروی اراده و بار آوری باشند، تبدیل به موجوداتی چشم چران٬ جویای لذت 

و شهوتران كرده." 96 مطهری ادعا می كرد كه مخالف فعالیت اجتامعی و اقتصادی 

زنان نیست؛ مرشوط بر آن كه حجاب را رعایت كرده و از عشوه گری پرهیز كنند. 

اما ظاهرا مطمنئ نبود كه حتی حجاب می تواند نیروی جنسی و وسوسه انگیز زن 

را محدود كند و به همین سبب توصیه می كرد  كه کالس های درس دخرتان و پرسان 

دانشجو باید جدا باشد. 

تا  گرفته  هیچكاك  آلفرد  از  غربی،  منابع  به  وسیعا  مقاله های خود  در  مطهری 

متخصصین علوم، روانشناسان و فالسفه ی غرب، با هدف بی  اعتبار جلوه دادن نظرات 

آن ها استناد می كرد. به طور مثال، مخالفت برتراند راسل با سانسور پورنوگرافی، و 

توصیه ی فروید در باره ی حذف تحریامت جنسی را مروجِ بی بند وباری جنسی و آزاد 

كردن غرایز مخرب جنسی تلقی می کرد. علیرغم استفاده از منابع غربی، استدالالت 

او در دفاع از رشیعت، تنها در فرِم ارائه شده با دیگر روحانیون متفاوت بود. استدالل 

مطهری این بود كه تفاوت های فیزیولوژیك، روحی و روانی و جنسی بین زن و مرد، 

تفاوت در حقوق و مسئولیت ها و تبعا تفاوت در نظام حقوقی را ناگزیر می سازد.97 

95.  مرتضی مطهری مسئله ی حجاب، قم ٬ انتشارات اسالمی، بدون تاریخ ، صفحات 91-93.
96.  هامن

97.   مرتضی مطهری.،  نظام حقق زن در اسالم، قم، انتشارات صدرا، ص 1۲1
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پایه ی بحث او، هامن كلیشه های رایج بود كه مردان قوی تر، منطقی تر، متهاجم تر و 

كم تر احساساتی هستند. زنان بر عكس، ضعیف تر، تحریك پذیرتر و احساساتی تر ند، 

هر چند كه بیش تر از مردان توان كنرتل غرایز جنسی خود را دارند. مردان برعکس، 

بنده غرایز جنسی شان هستند و به غریزه، خواهان تصاحب و تسلط بر زنان اند. 

به عالوه، زنان بنده ی عشق و خواهان تسلط بر دل مردان اند. شهوت مرد، بدوی 

و متهاجم است و شهوت زن منفعل. مرد، بنا به طبیعت اش مظهر متنا و خواسنت 

است و زن مظهر مورد متنا قرار گرفنت و خواسته شدن. 98                                                                                                             

با آن كه مطهری غرایز جنسی زنان را انفعالی تلقی می كرد، كتاب او، مسئله ی حجاب، 

رسشار از نگرانی از نیروی جنسی وسوسه انگیز زنان است. استدالل او این بود كه 

نیاز به ارضای غرایز جنسی، مستلزم رسكوب كردن غرایز افراطی و عمدا تحریك 

شده است. كنرتل متایالت جنسی و محدود كردن آن ها به روابط زناشوئی، پیش رشط 

حفظ نظم اجتامعی است. گفتامن مطهری، ریشه  در این تصور اسالمی داشت 

که »فتنه صباح«99 به آن اشاره دارد، یعنی تقلیل زن به وجود فیزیکی اش که گویا 

انرژی حیوانی و غیرِ قابل مقاومتی را از خود صادر می کند که به خودی خود عامل 

دل نگرانی مرد، ایجاد بحران برای فرد مؤمن و سلب توجه او از خدا است. بر اساس 

این دیدگاه، بدون وجود یک مانع فیزیکی بین دو جنس، متایالت و هیجان های 

جنسی افزایش پیدا می كند. به عبارت دیگر، برای آن که مردان از وظائف مذهبی و 

اجتامعی خود باز منانند، به قول فاطمه مرنیسی، باید با استفاده از جداسازی و وضعِ 

قوانین و سایر مکانیسم های کنرتل جنسیت، زنان را مهار منود.1٠٠ 

پذیرش  برای  نهادهائی  زوجات،  تعدد  و  دو جنس، حجاب  جداسازی  بنابراین، 

98.   هامن صفحات 173 تا 17۵ و 18٢.
99.  Fatna Sabbah, Women in the Muslim Unconscious, New York, Oxford, Pergamon Press, 1988, p. 50,79

1٠٠.  نگاه کنید به:
 Fatemeh Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics In Modern Muslim Societies Indiana 
University Press, 1987 p. 32.
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درونی برتری مرد و کنرتل قدرت "مخرب" جنسی زن هستند. نتیجه ی بحث غرایز 

جنسی در استدالالت مطهری، رضورت حجاب برای زنان است.1٠1حجاب ضامن 

آرامش خاطر افراد متدین می شود؛ جداسازی جنسیتی و حجاب از روابط نامرشوع 

پیش گیری كرده و جوانان را تشویق می كند كه برای ارضای متایالت جنسی خود 

ازدواج كنند. حجاب تقویت كننده ی نهاد خانواده است؛ حضور زناِن بی حجاب 

در مؤسسات آموزشی، ادارات و كارخانه ها عامل تحریك مردان و انرصاف ذهنی 

آنان از فعالیت های مولد است؛ بنابراین حجاب متضمن بقای جامعه و افزایش 

دهنده ی ارزش و احرتام زنان است. به نظر مطهری، حجاب نهادی است كه با 

طبیعت خود  شیفته و عشوه گر زنان نیز هامهنگی دارد، زیرا زن با غیر قابل رؤیت 

كردن خود، خود را بیشرت دل انگیز و خواستنی می كند.1٠٢ 

اضافه کنیم كه مطهری، نه منتقد رادیكال رژیم، و نه فعال سیاسی بود. در حقیقت، 

او حقوق زنان و دگرگونی های مربوطه را برای ابراز ناخوشنودی از تحوالت این 

دوره برگزیده بود. و نیز باید توجه داشت كه انتقاد از تحوالت مربوط به حقوق 

زنان به اندازه ی انتقاد از سایر سیا ست های رژیم حساسیت دستگاه های امنیتی 

شاه را بر منی انگیخت. تساوی جنسیتی به نظر مطهری و دیگران توطئه ی غرب، و 

زنانی كه از این خواست حامیت می كردند، عوامل غرب بودند. بنابراین، با توسل 

به سنت و تاریخ، این نظر القاء می شد كه در پس قانون جدید خانواده منافع 

امیریالیستی نهفته است: »روزگاری ما طلیعه دار علم، فلسفه و تعقل در جهان 

بودیم. امروز، دیگران نظرات خود درباره ی مشابهت حقوق زن و مرد را تحت نام 

مقدس حقوق برابر به ما تحمیل می كنند.«1٠3 حقوق برابر به نظر او، برچسب 

فریبنده ای برای یك محصول وارداتی غرب بود.  

1٠1.   مرتضی مطهری ٬ مسئله حجاب ٬ ص 13.
1٠٢.   هامن مرجع٬ صفحات 57-51 و 69-79.

 1٠3.   نظام حقوق زن... ص 113.
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علی رشیعتی نظریه پرداز دینی دیگری بود كه نفوذ فكری و سیاسی عمده ای در 

میان جوانان رادیكال مسلامن در دانشگاه ها داشت. فعالیت سیاسی رشیعتی 

به عنوان یك فرد غیر روحانی تحصیلكرده ی پاریس، با پرورش اسالمی و متایالت 

ناسیونالیستی، او را دو بار به زندان انداخت. تعلیامت شفاهی و سخرنانی های 

روشنفكر  نگرانی های جوانان  دل  بر  شدند،  منترش  كتاب  به عنوان  بعدا  كه  او 

و  مفاهیم  از  او  سیاسی  استفاده ی  می گذاشت.  انگشت  مذهبی  خانواده های 

منادهای قدیمی اسالمی نقش مهمی در بسیج توده ای دهه ی 50 و تجدید حیات 

اسالم به عنوان یك نیروی سیاسی بازی كرد. انتقادات رشیعتی از مالیان و تعابیر 

محافظه كارانه ی آنان از قرآن، نسل جوان مذهبی را پرورش داد که بسیاری از 

آن ها به سازمان مجاهدین خلق، یكی از دو گروه چریكی این دوره که علیه 

ایده های رشیعتی  از جذابیت  بخشی  پیوستند.  می کرد،  مبارزه  رژیم سلطنتی 

مربوط به استفاده ی فراوان او از نظریه پردازان غربی مانند »فانون«، »سارتر« و 

»ماسینیون«، و بعضی مفاهیم ماركسیستی مثل مبارزه ی طبقاتی بود. این امر، 

بدون تردید به او به عنوان یك متفكر مسلامن كه در مقایسه با مالیان با تاریخ، 

علوم اجتامعی و فلسفه ی مدرن آشنائی داشت، اتوریته و محبوبیت می بخشید. 

او مسائل مكتبی سنتی را در قالبی جدید عرضه كرد و به ابزار پراتیك سیاسی 

تبدیل منود. اما باید گفت كه بخشی از محبوبیت رشیعتی در میان جوانان به 

اونیز  استفاده ی  مورد  مفاهیم  و  استدالالت  از  بعضی  آشفته گی  و  مبهم گوئی 

ارتباط داشت. یعنی، استدالالت او را می شد بنا  بر هدف و سلیقه ی سیاسی هر 

جور تعبیر كرد. برداشت ها و انگاره های او از زنان كه هم توجیه كننده ی سنت 

و رشیعت اسالمی، و هم بیان گر تعبیر نوینی از تعابیر مالیان بود، در كتاب 

»فاطمه فاطمه است« منعکس شده بود.                          

منشاء این كتاب هامنند كتاب های دیگر رشیعتی، سخرنانی های او در اوایل 
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سال های پنجاه 50 در حسینیه ی ارشاد بود. او در این كتاب، دو راهه ای را كه 

زنان طبقات میانه و فرودست جامعه و دانشجویان دخرت، در مواجهه با بحران 

فرهنگی و سیاسی حاصل از  تحوالت رسیع اقتصادی و فرهنگی آن زمان در آن 

از استدالل های  او برای فرار  گرفتار شده بودند، مورد بحث قرار داده است. 

از  سفسطه آمیز كه ویژه گی بحث های متفكران مدرن اسالمی است، ماهرانه 

بحث در باره ی اصول اسالمی مربوط به حقوق و وظائف زنان طفره می رود تا 

این اصول را به چالش نكشد. به جای این  كار، رشیعتی به »سنت«ها و رسوم 

منسوخ و »قدرت پدر« حمله می كند، بدون این كه وارد بحث ریشه های این 

سنت های رسكوبگرانه شود. وی با ارائه ی الگوی فاطمه، دخرت پیامرب و همرس 

امام علی، دوپاره گی زن مسلامن آنروزی را تحلیل می كند و در برابر دو الگوی 

زن سنتی و زن مدرِن شبه اروپائی كه تازه رشد خود را رشوع کرده بود، الگوی 

و  است  او می نویسد: جهان در حال دگرگونی  ارائه می دهد.104  را  سوم خود 

جوامع برشی مانند 1٠٠ یا 3٠٠ سال پیش »بسته« و ابدی نیستند. »واقعیات 

وارد  پنجره  از  نگشائیم،  به  رویشان  در  ما  اگر  كه  است  گونه ای  به  اجتامعی 

نیز دگرگون كرده اند. زن  این دگرگونی های رسیع، زنان و مردان را  می شوند... 

جوان امروزی شبیه مادرش نیست. آن ها تصورات زندگی و حتی فرهنگ های 

متفاوتی دارند.« به تعبیر رشیعتی »دگرگونه شدن از نوع سنتی ... »مادر« به 

نوع نوین دخرت چاره ناپزیر است«.105 رهربان مذهبی باید بدانند كه همه چیز 

در حال تغییر است. به نظر او سنت های كهنه با ته رنگ اسالمی در خانواده های 

خشك-مقدس، زنان را از تحصیل، كتاب، آموزش، تفكر، متدن و رفتار اجتامعی 

104.   علی رشیعتی٬ فاطمه فاطمه است٬ تهران٬ بنیاد رشیعتی٬ بدون تاریخ ٬ ص ۵8.
105.   هامن٬ صفحات 6٠ تا 69.
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محروم کرده اند. به نظر او زن در خانواده های سنتی مجزا از جامعه ی برشی و در 

زنجیر است و شایسته ی پرورش نسل آینده نیست. با این حال، او به  هامن اندازه، 

زندگی سطحِی زن "بورژوا"، موجود به درد نخور، و مرصف كننده ی محصوالت 

غربی را كه از قالب دشمن شكل گرفته، محكوم می كند. چنین زنی آزاد است ، اما 

آزاد از همه ی ارزش ها: »آزاد است، اما نه با كتاب و دانش و تولید فرهنگ و دید 

روشن... و عقل سلیم در سطح احساس و بینش جهانی؛ بلكه با یك قیچی برای 

بریدن چادر! فكر می كنند زنان این طور بغتتا روشنفكر می شوند.«106  

او  یعنی زن سنتی و »عروسك« مدرِن عامل دشمن،  این دو منونه،  در مقابل 

یك  دخرت،  یك  مظهر  او  می دهد.  ارائه  را  مسلامن  زن  "فاطمه"،  خود،  الگوی 

همرس، یك مادر و یك مبارز سیاسی است. او پاسخی است به این كه چه گونه 

می توان یك زن بود، چه در خانه ی پدر و چه در خانه ی شوهر، و هرگز به خود 

و نیازها و خواسته های خود فکر نکرد. او تجسم فداكاری و عشق است. او زنی 

ایده آل  پر احساس.« زن  با »بدنی شكننده، عواطف عمیق و قلب  زیبا  است 

رشیعتی دارای معیارهای اسالمی زیبائی است. این معیارها، هامن طور كه ›فتنه 

صباح« اشاره دارد، عبارت است از: »اطاعت، سكوت و سكون، یعنی رخوت و 

انفعال كه ویژه گی های بنده در مقابل پروردگار است.« 1٠7 آن چه رشیعتی در زن، 

یك مسلامن واقعی و پیرو فاطمه می جوید، یك شهید زنده، و یك مخلوق خنثی 

است که از همه ی خواسته های خود چشم می پوشد و در سکوت رنج می برد. 

او خود را در راه پشتیبانی، دفاع و مواظبت از مردان زندگی اش فدا می كند. زن 

ایده آل رشیعتی فاقد جنسیت است. رشیعتی كه سكس را مغایر عشق می داند، 

افسوس می خورد كه »زیبائی، روح و احساس و عشق تبدیل به سكس شده.« 

106.   هامن٬ ص 119.
107.   Fetna Sabbah, p. 118.  
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بر مبنای این استدالل، جنسیت زن به خودی خود مسئله است، زیرا استثامرگران 

قرار  سوء استفاده  مورد  توده ها  ذهن  كردن  منحرف  برای  را  آن  ستمگران  و 

می دهند. جنسیت زن یك لعنت است، زیرا می تواند برای تبدیل یك جامعه ی 

سنتی، معنوی، اخالقی و مذهبی به یك جامعه ی تهی، پوچ و مرصف زده  مورد 

استفاده ی امپریالیسم قرار بگیرد. بدین ترتیب است که ساختار فرهنگی رشق 

تاراج می رود. جنسیت زن دروازه ی رشق  به  آن  ثروت ملی   و  دگرگون شده 

ارزش ستایش دارد، زن  تنها زنی كه  برای رشیعتی  به روی غرب می گشاید.  را 

عشایری یا دهقان است كه به شوهرش كمك می كند، آشپزی می كند، خانه را 

متیز می كند و اغلب كار دستی هم می كند.  زن مسلامن واقعی، »همرس، پرستار، 

مادر، كارگر و هرنمند است ... عشق خود را با پاكی یك كبوتر ایثار می كند.«1٠8 

ناخشنودی رشیعتی نسبت به نیازها و متایالت جنسی زنان و آشفته گوئی او 

از  او  نیز جلوه می كند.  باره ی زنان در غرب  به  وضوح در برداشت هایش در 

یك سو، زن اروپائی را به خاطر شخصیت مستقل انسانی اش، پیرشفت ذهنی و 

استقالل فردی و اجتامعی اش كه روابط او را با دیگران متحول ساخته می ستاید. 

زن اروپائی هم در خانه و هم خارج از خانه كار می كند، باتجربه است و قادر 

است واقعیات را ببیند و منافع خود را دنبال كند. اما آزادی جنسی او، آزادی 

فریب  دهنده است.                                                                                                                        

بی تردید، جهاد رشیعتی برای ایجاد »رنسانس اسالمی« در مقابل »تشیع صفوی« 

كه او آن را عامل خرفت كردن مردم و در زنجیر كردن زنان می دانست، شباهتی 

با تعابیر محافظه كارانه ی خمینی یا مطهری از قرآن نداشت. با این حال، انگاره  ی 

او از زنان٬ علیرغم ظاهر مدرن و انقالبی اش، سنتی، عوام  زده، پدر ساالرانه و مرد-

1٠8.   رشیعتی٬ هامن مرجع، صفحات 111 تا 11٢.
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 محور بود. در نهایت او فرهنگ و ایدئولوژی های غربی و به خصوص، آن چه را كه 

به زنان مربوط می شد، رد می كرد. از این نقطه نظر، رشیعتی متفكری سنتی بود كه 

از طریق ارائه ی الگوی خانواده ی پیامرب به زنان، و پاالیش روحی و جسمی آنان 

می خواست جامعه را از ارزش ها و نفوذ فرهنگی  بیگانه پاك كند. گفتامن رشیعتی 

برای جوانان دارای گرایشات مذهبی كه در جستجوی پایگاه ایدئولوژی نوینی 

بودند جذابیت بسیار داشت. »زن نوین مسلامن« و »اسالم نوین« او بن بستی 

از یك سو، و ارزش های  این قرش تحت فشار مظاهر فرهنگ غرب  را كه زنان 

مذهبی سنتی خانواده های خود از سوی دیگر در آن قرار گرفته بودند گشود. 

انتقاد رشیعتی از مالیان سنتی و »تفكرات عهد عتیق« آنان كه او آن را عامل 

وضعیت تأسف بار زنان ایران می دانست الهام بخش بسیاری از زنان جوان پس 

از انقالب نیز بود. صفحات مجالت دولتی پس از انقالب مانند »زن روز« گویای 

نفوذ ایده های رشیعتی در میان زنان مذهبی ای بود كه علیرغم پشتیبانی از دولت 

اسالمی، به تعابیر محافظه كارانه از قرآن كه منشاء سیاست های جنسیتی حکومت 

است انتقاد دارند.                                                                                      

ارائه  رضورت  به  چپ  و  لیربال  مذهبی  غیر  روشنفكران  بی توجهی  به هرحال، 

گفتامن آلرتناتیو در پاسخ به رشیعتی، روایت او را تبدیل به تنها پاسخ به بحران 

فرهنگی و هویتی آن دوره ساخت. اما این عدم موفقیت را منی توان یك غفلت 

سیاسی یا خطای تاكتیكی دانست. این امر، بیان گر واقعیت مهم تری بود. آن كه 

بسیاری از باورهای حاكم مذهبی در باره ی زنان میان روشنفكران غیر مذهبی نیز 

وجود داشت. به عبارت دیگر، گفتامن عوام زده ی مذهبی در باره ی حقوق زنان 

ایرانی و تصورات مربوط به جنسیت زنان،  ریشه های عمیقی در فرهنگ عام 

نقش های جنسیتی از لحاظ اجتامعی و مذهبی مطلوب، و سلسله- مراتب جنسی 

داشت. همین امر پشتیبانی زنان را از انقالبی كه اهداف مرد - محور و زن ستیز 
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آن از ابتدا روشن بود، توضیح می دهد. نیز همین امر بیان گر دالئل ذهنی عدم 

موفقیت سازمان ها و گروه های سیاسی پس از انقالب، از جمله سازمان های زنان، 

در دفاع پی گیرانه و رصیح از حقوق و آزادی های فردی و قانونی آنان بود.
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فصل پنجم                     
سنت چپ و مبارزه ی زنان 

سوسیالیست  های ایران پی گیر ترین هواداران برابرِی حقوقی بین دو جنس بوده اند، 

هر  چند که این هواداری بیشرت انتزاعی و تئوریک بوده است. این امر مختص به 

جامعه ی ایرانی نبوده و هامن طور که »لیز ووگل« می گوید، برابری حقوقی در 

سنِت سوسیالیستی همواره »ابهامی ذاتی« داشته است.1٠9 تعهِد سوسیالیستی 

به رهایِی زنان، عمدتا و شاید منحرصا بر حول محور رهایِی اجتامعی و سیاسِی 

زنان می چرخیده. به عبارتی، این تعهد بر آن بوده تا زنانی را که از نظر سیاسی 

خودآگاهِی کم تری دارند آموزش دهد تا تأثیِر کالن و گسرتده ی انقالِب سوسیالیستی 

را بر زندگِی خویش بفهمند؛ تا زنان را وارد نیروی کار و فعالیت اقتصادی کنند؛ 

تا از رشایط بهرت کاِر زنان در فروشگاه ها و کارخانه ها حامیت کنند؛ تا پشتیبانی 

قانونِی از زنان شاغل مانند مرخصی زایامن را فراهم کنند؛ و تا تن  فروشی را 

خامته دهند.11٠ 

بی میلی چِپ ایرانی برای گشودِن بحث  جدی در باره ی مسائِل مربوط به رهایِی 

فردی، آزادی های شخصی و رفتارهای اخالقی زنان، حقوِق برابِر جنسی و حق 

کنرتل بر زاد و ولد با میراِث سوسیالیستی هم خوانی داشته و دارد. در واقع، 

فقداِن تحلیِل پدرساالری و چگونه گی انعکاس آن در عرصه های گوناگون زندگی 

و استناد بر تصویری که در آن زن عمدتا به عنواِن مادر و خواهر و دخرتی که 

109.   L. Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory, (New Brunswick, NJ: 

Routgers University Press, 1983) p. 96.

110.    B. Brodsky Farnsworth, ‘Communist Feminist: Its Synthesis and Demise’, in C. R. Berkin and C. 

M. Lovett, Women, War and Revolution, (New York and London: Holmes and Meier Publishers, 1980), 

p. 147.
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بوده  نکته  این  بیان گر  رده بندی می شود،  خانواده گی  تحِت مسائِل  مسائل اش 

که باید در زندگی شخصِی تقریبا اکرثیت افراد چپ  سکوالِر ایرانی، تقسیِم کاِر 

جنسیتی پر   رنگی وجود داشته باشد. عوامل چندی در تحلیل تئوریک و پراتیک 

چپ در این مورد تأثیر گذار بوده: از جمله، تئوری های چپ درباره ی ستم دیده گی 

و رهایِی زنان از سویی، و نفوذ فرهنِگ پدرساالر و ارزش های مردانه ی  مذهبی 

به طور ناخودآگاه در زندگِی شخصی و سیاسِی فعاالِن چپ از سوی دیگر، و نهایتا 

غلبه ی  گرایش های ضدامپریالیستی و پوپولیستی بر ارزش های کسانی که خود را 

مارکسیست می دانستند.

»مسئله  ی زنان« در سنت سوسیالیستی 
که  بود  این  انگلس(  و  مارکس  تئوریِک  سنِت   بر  )بنا   مارکسیست  باور چپ 

فرآینِد کاِر اجتامعی  شده و پیوسنت زنان به لشکر پرولتاریا به  معنای لغو روابط 

پدر ساالرانه ی پیشا -رسمایه داری است. توسعه ی روابط تولید رسمایه داری و استثامِر 

زنان از این نظر که آنان را وادار می ساخت برای از بین بردِن موانع  مشارکت  در 

رقابِت آزاد در بازار، همراه مردان مبارزه کنند، رهائی بخش تلقی می شد. به طور 

آملان،  سوسیالیسِت  جنبِش  برجسته ی  رهرباِن  از  زِتکین«،  »کالرا  نظِر  به  مثال، 

زِن طبقه ی کارگر می جنگد چون »حقوق اش در مقاِم همرس و مادر باید اعاده 

و تضمین شود. هدِف نهایِی این زن رقابِت آزاد با مردان نیست، بلکه دست  

یافنت به حاکمیِت سیاسِی پرولتاریا است«.111 بخش مهمی از تحلیلی که بعضی 

از تئوری پردازاِن مهم سوسیالیستی از ستم دیده گِی زنان داشتند، در عین حال با 

انتقاد از فمینیست ها نیز آغشته بوده که گویا توجه  »بیش از حدی« به ازدواج 

111.  C. Zetkin, cited in P. Foner (ed.), Clara Zetkin’s Selected Writings (New York: international Pub-

lishers, 1984) p. 77.
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استناد  لنین  نظراِت  به  مکررا  ایرانی  فعالین چپ  می داده اند.  نشان  و سکس 

می کردند تا گرایش های»بورژوا - فمینیستی« را از دور خارج سازند، بی توجه به 

این که لنین در عین حال اقداماِت ناکافی جنبِش سوسیالیسِت بین امللل و حزِب 

نیاِز  و  »ناکافی« می دید  را  برابرِی جنسی  ترویِج  بلشویِک خودش در زمینه ی 

به »کمپینی علیه عقب افتاده گِی ایدئولوژیک« و به ویژه علیه »عقب مانده گی 

رفقای مذکر« را متذکر می شد.11٢ 

تئوری پردازان و فعاالِن سوسیالیست در سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم، 

وظیفه ی زناِن سوسیالیست را این می دانستند که نگذارند زناِن طبقه ی کارگر 

آلوده به ایده های بورژوا - فمینیستی شوند.113 می توان گفت که تنها »الکساندرا 

امر سیاسی،  و  امر شخصی  بین  مهِم  پیونِد  از  برداشت اش  که  بود  کولونتای« 

تا  پیوسته تالش می کرد  او  نزدیک تر می کرد.  فمینیست های معارص  به  را  وی 

کمونیستِی  اخالِق  و  کرده  مطرح  را  جنسی  روابط  و  عشق  مسئله ی  اهمیت 

نوینی را در باره ی روابِط جنسیتی اشاعه دهد. او مکررا بر مادری، به عنوان یک 

مسئله ی اجتامعی و کمونی تأکید می ورزید و این که باید زنان را از وظایِف 

وقت گیِر بچه داری رها ساخت. اما حتی کولونتای، که بر ارتباط بین انقیاد زنان 

جداگانه ای  کارگرِی  ایجاد حزب  به دنبال  و  می کرد  تأکید  سیاسی  کنش های  و 

برای زنان بود، از خصومت نسبت به فمینیسم مربا نبود. در سال 190۵، وقتی 

حزب سوسیال-دمکراِت روسیه رسانجام موافقت کرد که گروه مستقلی از زنان 

تشکیل شود، کولونتای به رغم آن که به حزب »به خاطر ارتباط کم با رسنوشِت 

زناِن طبقه ی کارگر و عالقه ی ناچیزش به امر رهایِی زنان انتقاد داشت،114 از 

112.   L. Vogel, Marxism and…, p. 122.

.25 .p .113.   هامن، ص
114.   A. Kollontai, ‘Towards a History of Working Women’s Movement in Russia’, in Holt,A. Selected 

Writings o Alexandra Kollontai, , New York and London: W.W. Norton, 1977, p.30
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»زهِر فمینیسم« و »دغدغه های محدود و مطالبات منحرصا مربوط به زنان آن 

انتقاد می کند.115 وی در روسیه ی پسا-انقالبی زنان را هم چنان در مقاِم کارگر/

تحت  شوروی  حکومت  منافع  چارچوب  در  می بایست  مادران  می دید.  مادر 

حامیت قرار می گرفتند: »در یک حکومِت کارگری و در دوره ی انتقال به نظاِم 

سوسیالیستی ... مادری، نه  تنها در جهِت منافعِ خود زن، که در جهِت منافعِ 

وظایفی که در برابر اقتصاِد ملی دارد نیز پشتیبانی می شود و رضوری است که 

از بهداشِت زنان حامیت کرد تا چرخه ی کارگرهای سامل در آینده ی جمهورِی 

کارگری نیز تضمین شود.«116 شگفت آور نیست که کولونتای کنرتِل زاد و ولد 

و سقِط جنین قانونی، حِق زنان به داشنِت کنرتل  بدِن خود، یا بر ظرفیِت تولید 

مثل شان، را در زمره مسائل کلیدی برابرِی دو جنس  منی دانست. در واقع، سخن 

او کم تر درباره ی حق زنان بر جسم خود، و بیش تر درباره ی رسالِت زنان برای 

بچه زاییدن بود. او امیدوار بود که »وقتی مشکالِت اقتصادِی کشور حل شود 

و زنان بفهمند که بچه زایی یک وظیفه ی اجتامعی است، رِش سقط  جنین نیز 

به تدریج از بین برود«.117 باوِر حاکم در میان سوسیالیست های پیشین این بود 

که در جامعه ای  مبتنی بر تضاِد طبقاتی، هیچ جایی برای جنبِش جداگانه ی زنان 

وجود ندارد.

کالرا زِتکین بارها زنان را گروه های همگن خوانده و از واژه گانی استفاده کرده 

در  وی  مثال،  برای  ندارد.  معارص  فمینیست های  با  چندانی  تفاوِت  که  است 

فراخوان اش به زناِن سوسیالیسِت همه ی کشورها جهِت پایان  بخشیدن به جنگ 

جهانی اول، زنان را مورِد خطاب قرار می دهد: »وقتی مردان کارشان کُشنت شده 

است، بر ما زنان است که برای پاسداری از زندگی بجنگیم. وقتی مردان ساکت 

pp . 45-51  ،115.   هامن
 116.   A. Holt, p. 142.

 pp. 19-118 ،117.  هامن
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مانده اند، وظیفه ی ماست که صدای مان را برای حامیت از ایده های مان بلند 

کنیم«.118 با این همه، نکته ی مؤکِد خطابه ها و نوشته های زتکین نیز این بود 

که او، نه به عنوان یک زن، که به عنوان یک رفیِق  حزبی سخن می گوید. وی 

عمیقا باور داشت که وظیفه ی انقالبِی زنان این نیست که تبلیغات خاِص زنان 

را پیش بربند یا به »منافعِ ناچیز و آنِی دنیای زنان« بپردازند، بلکه باید شوقی 

ادامه می گوید: »کار  کنند. وی در  ایجاد  مبارزه ی طبقاتی  برای  سوسیالیستی 

تبلیغاتی زنان باید به پرسش هایی بپردازد که اهمیِت زیادی برای جنبِش کلی 

پرولتاریا دارند. وظیفه ی اصلی آن است که خودآگاهِی طبقاتی در میان زنان 

دیدگاِه وی، مسئله ی  از  کنیم.«  مبارزه ی طبقاتی  وارِد  را  آن ها  و  کرده  ایجاد 

زن« و محتوا و اشکال  مبارزه ی زنان، برای زناِن پرولتاریا و زناِن خرده- بورژوا 

باال دست«  نفر  هزار  »ده  او  هامن که  یا  حاکم  طبقه ی  زناِن  و  روشنفکر  و 

متاِم  فمینیسم،  کاذِب  جهان شمولِی  رِد  با  زتکین،  می کند.  فرق  می نامدشان، 

در  زنان  جایگاِه  به  و  آمده  عمل  به  زنان  ستم دیده گِی  از  که  را  تحلیل هایی 

تولید نپرداخته، نامعترب می داند. به قولی، »زتکین« و معارصین اش در سنِت 

و  دادند  خانواده  در  خانه گی  کار  مسئله ی  به  خوبی  »چهره ی  سوسیالیستی، 

تضادهای ناشی از تقسیم کار جنسی برای هر طبقه ی  اجتامعی را ناچیز می 

شمردند.«.119 حتی وقتی کمیته های کاِر زنان دروِن احزاِب کمونیست باالخره 

پذیرفته شدند، این کمیته ها از آن احرتام و اعتباری که به دیگر فعالیت های 

انقالبی داده می شد، بی نصیب ماندند. کار کردن در بیِن زنان عموما از اولویِت 

زناِن  از  برخی  روسیه،  انقالِب  از  پس  دلیل،  همین  به  بود.  برخوردار  پایینی 

کمونیست با اکراه پذیرفتند که در بخش زناِن کمیته ی مرکزی حزب کمونیست 

118.     See Foner, Clara Zetkin…., p. 116.

119.  Vogel, Marxism and…, p. 110.
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کارهای  انجام دادن  شایسته ی  که  می کردند  فکر  آن ها  بگیرند.  سمتی  شوروی 

مهم تری هستند. این مسئله نیز نتیجه ی مستقیِم آن بود که زنان دیدگاه های 

غالِب مردانه در باره ی کار کردن در بیِن زنان را در خود درونی کرده بودند. 

یکی از رهرباِن بخش زنان به خاطر می آورد که: »وقتی خرب دادند قرار است 

که او با زنان کار کند، قاه قاه خنده  به پا خاست؛ چرا که او به دفعات، به خاطر 

در  رشادت  از  مملو  گذشته ای  و  بود  افتاده  زندان  به  انقالبی  فعالیت های 
کارنامه ی خود داشت«. 1٢٠

این تأکیِد یک جانبه بر زنان طبقه ی کارگر و ناتوانی در پرداخنت به ابعاد مختلف 

این معنی است  که سوسیالیست ها به جنبه های دیگر  به  زنان،  ستم  دیده گِی 

زندگی زنان و همه ی فعالیت های دیگری که در طول تاریخ و با اهدِف بهبوِد 

حقوِق زنان انجام شده، مشکوک بوده اند. برای مثال، لنین در گفتگویی با کالرا 

زتکین پس از انقالب 1917، به این مفتخر بود که قانون گذارِی حکومِت شوروی 

»متام چیزهایی راکه برای برابرِی زنان الزم است« انجام داده است. هرچند که 

وقتی  که حتی  کافی منی دانست: »شام همه گی می دانید  را  قوانین  تنها وضع 

زنان حقوِق کامل هم داشته باشند، باز هم چون کاِر خانه بر دوِش آن ها نهاده 

و  غیرِ تولیدی  ترین  موارد،  اکرث  در  خانگی،  کارهای  می شوند.  منکوب  شده، 

بی رحامنه ترین و دشوارترین کاری است که زنان می توانند انجام دهند.«1٢1 با 

این حال، او از سوسیال-دمکرات های آملانی انتقاد می کند که چرا انرژی شان را 

امور  و  ازدواج و سکس  باره ی مسائلی هم چون  بیهوده رصِف بحث کردن در 

120.   Brodsky Farnsworth, ‘Communist Feminism…’, p. 148.

121.  V. I. Lenin, Emancipation of Women: From the Writing of V. I. Lenin, )New York: International 

Publishers, 1973( pp. 68-9.
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جنسی با زنان کارگر می کنند. 

در  زنان  جداگانه ی  گروه های  یا  کمیته ها  شکل گیرِی  موانع  از  بینش،  همین 

بیستم  و  نوزدهم  سده های  در  کمونیستی  احزاب  و  سوسیال-دمکرات  حزب 

بود. زناِن سوسیالیست عموما به دشواری می توانستند بر تعصِب زن   ستیزانه ی 

احز اب فائق شوند و »اجازه« بگیرند تا زناِن کارگر را حول مسائلی مختص زنان 

سازمان دهی کنند.1٢٢ آن ها چاره ای جز این نداشتند که هم برای پذیرفته شدن 

مشکالِت  از  دقیق تر  درکی  ایجاِد  برای  هم  و  بجنگند،  حزبی  سازمان های  در 

زنان. کالرا زتکین تا 1889 از عضویت در حزب سوسیال - دمکراِت آملان محروم 

بود.1٢3 مثال، حتی زناِن حزِبی که مدافعِ سازماِن حزبِی مستقلی برای زنان بودند، 

معموال خطوطی را در مباحِث خود پی می گرفتند که سنِت سوسیالیستی مطرح 

ساخته بود، یعنی رِد فمینیسم و فراخواِن آن، جهِت پایان  بخشیدن بر سلطه ی 

یک جنس بر جنِس دیگر. آنان این ایده ی فمینیستی را بی ارتباط با زیسِت زناِن 

طبقه ی کارگر می دانستند. بنابراین، سازمان های زنان منی بایست سازمان هایی 

برای زنان یا گروه هایی باشند که منافع و مطالبات و دغدغه های خاصی دارند؛ 

بلکه باید انداِم حزبی ای می بودند که به اهداِف کلِی سیاسِی حزب وفادار بوده 

و در بسیاری موارد - هم چون در ایران - تحت رهربِی مردانه ی کمیته ی مرکزی 

نهاِد  پدر  ساالِر  ساختاِر  و  تولید  فضای  در  زنان  ستم  دیده گِی  می گرفتند.  قرار 

خانواده و مادری کردن در خانواده ی طبقاِت کارگر، به ندرت مورد توجه لنین 

یا معارصین اش قرار می گرفت.

اجرایِی  کمیته ی  سوی  از  که  کمونیست،  زنان  بین املللی  کنفرانس  دومین 

.p. 51  ،1٢٢.  هامن
 123.   See Foner, Clara Zetkin ,…p.3-20.
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احزاِب  شد،  برگزار  آن  مستقیِم  رهربِی  تحت  و  کمونیست«  سوم  »بین امللل 

کمونیسِت رسارِس جهان را فراخواند تا »مصوبه ی بین امللِل سوم را به کار بندند، 

و سازماِن توده های زناِن کارگر را جدی بگیرند«.1٢4 دلیل اساسِی این کار، »خطر 

عظیمی« بود که از سوی »توده های زناِن کارگر منفعلی که بیرون از جنبش بودند 

و تحت تأثیِر جهان بینِی بورژوازی و کلیسا و سنت« قرار داشتند، انقالب را تهدید 

این طبقه  می کرد. بنابراین، در مبارزه ی طبقه ی کارگر برای کمونیسم، »به نفعِ 

بود که زنان جذِب نیروهای سازمان یافته ی پرولتاریا شوند«.1٢5 »بین امللل سوم« 

در این مورد، اشاره ی بسیار رصیحی داشت: »هیچ مسئله ی »خاصی« برای زنان 

وجود ندارد، و جنبِش خاِص زنان هم نباید وجود داشته باشد ... هر ائتالفی بین 

زنان طبقه ی کارگر و فمینیسم بورژوایی و یا حامیت از کج روی یا تاکتیک های 

نیروهای  تضعیِف  به  منجر  اجتامعی،  فرصت طلباِن  و  سازشکاران  دست راستِی 

پرولتاریا خواهد شد و در نهایت نیز فرا رسیدن زماِن با شکوِه رهایی  زنان را به 

تعویق خواهد انداخت.«1٢6 

 فمینیسم ستیزی و فقداِن آگاهِی جنسیتی، تقریبا در بین همه ی زناِن کمونیست 

مشرتک بود. این امر، در بین اکرث زنان سوسیالیستی که در سازمان های به اصطالح 

مارکسیست-لنینیست در ایران فعال بودند نیز شایع بود. به عالوه، احساِس غالب 

این بود که کار کردن با زنان و برای زنان، نه  تنها از سوی رفقای َمرد به عنوان 

تفرقه  افکنی در پرولتاریا به شامر می رفت، بلکه اعتبار انقالبِی زنان را هم زیر سؤال 

می برد. ایده ی کمیته ها و گروه های زنان در صورتی پذیرفته می شد که مستقیام 

124.  A. Adler, (ed.) Theses, Resolution and Manifestos of the First Four Congresses of the Third Inter-

national, (London: Ink Links and Humanities Press, 1980) pp. 211-17.

125.  Ibid. pp. 211-17.

126.  Ibid. pp. 215-16.
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به دست کمونیست ها اداره شوند و در خدمِت انقالِب پرولتاریا باشند. این امر، 

کنشی فرا-فرهنگی بود که به طوری که گفته شد مفاد آن را کمینرتن )اتحادیه ی 

احزاِب کمونیسِت جهان(، با مالحظه ی اهداِف سیاسِی کلی احزاب سازمان یافته ی 

سوسیالیست به روشنی تدوین کرده بود. 

این سیاست، موبه مو توسط سوسیالیست های ایران که به رهایی زنان حول محور 

مبارزه برای جامعه ای سوسیالیستی و بی طبقه معتقد بودند، دنبال می شد. اصل 

پذیرفته  شده این بود که "مسئله ی زنان" رصفا بخشی از مسائِل عمده ی اجتامعی 

بود که بعد از انقالب سوسیالیستی برطرف می شد. از آن جا که ماهیت طبقاتی 

و  آن ها خواسته ها  برای  نگرانی  تنها  را می زد،  آخر  و  اول  زنان حرف  مسئله ی 

مطالباِت بالفصِل زناِن طبقه ی کارگر بود. دغدغه های زناِن دیگر، اهمیِت ثانوی 

پیدا می کرد و از اولویِت کم تری برخوردار بود. این امر، از نظر سازمانی، یعنی 

فقط انجمن های زنانی پذیرفته و حامیت می شدند )آن هم نه به طور جدی( که 

مستقیام تحِت رهربی حزب طبقه ی کارگر فعالیت می کردند. در عمل نیز، روایات 

بین امللل کمونیسم اسرتاتژی سازمان ها و کمیته های زنانی را که تحِت  مصوِب 

احزاب  و سازمان های کمونیستی فعالیت می کردند تعیین می کرد. این نکته را 

می توان با تحلیلی مخترص از فعالیت های سازمان زنان حزب توده ، که تا سال های 

مشاهده  به خوبی  بود،  ایران  در  کمونیست  حزب  یگانه  و  نفوذ ترین  پر  سال 

1٢7.  حزب توده در مهرماه 13۲1 )19۴1.م( به  وسیله ی جمعی از گروه »پنجاه و سه نفر« که تازه از زندان رضاشاه 
آزاد شده بودند تشکیل شد. انتخاب نام و مضمون مرام نامه ی حزب و حضور چندین نفر از عنارص ملی و آزادیخواه، 
به قصد جلب هر چه بیشرت افراد عادی و زحمتکشان با هر گرایشی صورت گرفته بود. اما این سیاست درست به زودی 
کنار گذاشته شد و حزب یکرسه به تبعیت از کمینرتن و دنباله روی از سیاست شوروی در غلطید. به رغم انشعاب های 
متعدد درون حزبی، و رسکوبی خشن پس از کودتای سیا در 19۵3، حزب توده در خارج از کشور به فعالیت اش ادامه 
داد. فعالیت حزب، پس از انقالب در داخِل کشور با دستگیری کلیه ی رهربان حزب و اعرتافات تلویزیونی فاجعه بار آنان و 
رسکوب کادرها خامته یافت. نگاه کنید به خاطرات نورالدین کیانوری، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، 137۲ 

و خاطرات سیاسی ایرج اسکندری، به کوشش علی دهباشی، تهران انتشارات علمی، 1368.
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کرد.1٢7 فضای غالب بر این حزب - به جز استثنائاتی - حتی دیر  زمانی پس از 

سازمان های  از  بسیاری  بر  حاکم  فضای  ایران،  در  توده  حزب  محبوبیِت  زواِل 

سوسیالیستی زنان  بود. 

سوسیالیست های ایرانی و »مسئله ی زن«
احزاب سیاسی دوران پس از رضا  شاه گرایشات مختلفی را از راست افراطی تا 

چپ افراطی در بر می گرفت. بسیاری از آن ها شعبه، کمیته یا سازمانی نیز برای 

ایران محسوب  ایجاد کردند که تحول نسبتا جدیدی در فرهنگ سیاسی  زنان 

متوسط  میان طبقات  در  اجتامعی  پایگاه  دارای  که  سیاسی ای  احزاب  می شد. 

غیر مذهبی و طبقه ی کارگر بودند، نیاز برخورد به مسائل زنان را احساس می کردند 

و یا حداقل تالش می کردند عالقه ی  خود به این مسائل را از طریق ایجاد شعبات 

یا شاخه های زنان، و یا طرح یکی دو ماده مربوط به حقوق زن در برنامه های 

خود، نشان دهند. به عنوان مثال؛ هم حزب لیربال ایران، و هم حزب محافظه کار 

دموکرات، موادی درباره ی حقوق زنان در برنامه ی خود گنجانیدند. حزب توده 

اما، فعال ترین و ثابت قدم ترین حامی حقوق زنان بود. این حزب در مانیفست و 

برنامه ی کاری اش، از برابری دستمزد در ازای کاِر برابر، و دو ماه مرخصِی زایامن 

)باحقوق( برای زنان کارگر دفاع می کرد، و حزب را متعهد می ساخت تا حقوِق 

اجتامعی و رشایط مادی زنان را بهبود دهد و از مبارزه ی زنان برای حقوِق سیاسی 

حامیت کند. بنابراین، به نفع زنان بود که به حزب توده بپیوندند و »مردانه به 

سوی رهایِی خودشان گام بردارند«.1٢8 گفتنی است که تنها پس از مرگ سلیامن 

با عضویت زنان  او  میرزا بود که زنان توانستند رسام عضو حزب شوند، چون 

1٢8.  قاسمی، »مرام نامه ی حزب توده ی ایران« در کارگران دمکراتیک اجتامعی و ... صص. ۲۴9-۵1 و ۵-۲60.
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که  بود  تنها حزب سیاسی ای  توده  این حال، حزب  با  بود.1٢9  در حزب مخالف 

نخست از طریق تشکیل »جامعه زنان« در 13٢1شمسی )می 194۲(، و سپس با 

ایجاد »تشکیالت دموکراتیک زنان« منظام به بسیج و سازمان دهی زنان در جهت 

زنان سوسیالیست که در صفوف  از   پرداخت. بسیاری  برای حقوق زن  مبارزه 

»انجمن نسوان وطنخواه« و سایر سازمان های سوسیالیستی زنان فعال بودند به 

تشکیالت پیوستند. تشکیالت زنان ایران، بزرگ ترین و سازمان یافته ترین گروه زنان 

بود و موفق به جلب تعداد نسبتا زیادی از زنان تحصیلکرده طبقه ی متوسط 

شهری شد.13٠  

بسیاری از زنان سوسیالیستی که دوشادوِش »اتحادیه ی زناِن میهن پرست« و دیگر 

سازمان های سوسیالیست-فمینیستی جنگیده بودند، به »تشکیالت دموکراتیک 

زنان« پیوستند. مریم فیروز و اخرت کامبخش، زهرا اسکندری )بیات(، ایران ارانی، 

هام هوشمندراد، نجمی علوی و اعظم صارمی از جمله رهربان تشکیالت بودند 

که با رهربان حزب توده نیز نسبِت خویشاوندی داشتند. اهداف این سازمان، 

در شامره ی نخست نرشیه اش با عنوان »بیداری ما« در 13۲3 این گونه ترسیم 

برای حقوق اجتامعی و سیاسی زنان؛ سازمان دهی و بسیج   شده بود: مبارزه 

مبارزه  بی سوادی؛  با  مبارزه  و  فرهنگی  پیرشفت  زنان؛  نرشیه ی  انتشار  زنان؛ 

علیه تن فروشی؛ مبارزه با فساد اخالقی؛ و مبارزه علیه استثامر زنان و دخرتان 

جوان در کارخانه ها به وسیله ی تعیین ساعات کار و تعطیالت باحقوق و برابری 

دستمزد با مردان و غیره.131  

1٢9.   نگاه کنید به خاطرات کیانوری، صص 80 ، ۲03 و 376. و خاطرات نجمی علوی »ما هم در این خانه حقی داریم«، 

به کوشش حمید احمدی، نرش اخرتان 1383، ص. ۵9

13٠.  کامبخش، نظری به... ، صص. 3-8۲.

131.   بیداری ما ، 1 سال اول٬ شامره اول و دوم 13٢3
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چند شامره ی نخست نرشیه، بر مسائل زنان تکیه داشت و از اقداماِت روحانیون 

جهت از بین بردن اصالحات اجتامعی و قانونی دوره ی رضا شاه سخت انتقاد 

ناکارآمدی  نوشته می شد،  ما  بیداری  در  که  مقاالتی  در  عین حال،  در  می کرد. 

اصالحاِت رضا شاه نیز مورد بحث قرار می گرفت، از وحشیگرِی پلیِس این رژیم 

در رونِد اعامِل کشِف حجاب علیه زنان انتقاد می شد، و بر برابرِی حقوِق مرد و 

زن تکیه می کرد. نیاز به تغییرات اساسی در قانوِن خانواده و مواِد ستمگرانه ی 

قانوِن مدنی ایران در امور خانواده گی )مثل حِق یک جانبه ی مرد برای طالق و 

رسپرستی از کودکان، چند-همرسی، ازدواِج موقت( فقط به صورِت غیر مستقیم 

طرح می شدند. با این حال، تکیه ی تشکیالت بر طرح مسائل زنان، این گفته ی 

ما  بیداری  تشکیالت  آغازین  حرکت  خط  که  می کند  تأیید  را  موسوی   نجمی 

در  بعدها  که  آن طوری  و  توده  حزب  با  رابطه  در  سیاسی-تشکیالتی  »جنبه 

تشکیالت زنان وابسته به حزب توده وجود داشت، نبود« و تنها بعدها بعضی 

زنان  »اغلب  او  گفته ی  به  زیرا  توده شدند.  ما« عضو حزب  »بیداری  زنان  از 

فعال در تشکیالت زنان، عالقه ای به فعالیت در تشکیالت سیاسی نداشتند و 

حتی عضو حزب توده هم نبوده و بعدها  هم نشدند.«13٢ شاید به دلیل ترکیب 

افتتاح  »اجازه ی  موفق شد  سال 13۲3،  اواخر  در  که  بود  سازمان  دموکراتیک 

اخذ  فرهنگ  وزارت  از  نداشت،  سابقه  ایران  در  آن زمان  تا  که  را  اکابر  کالس 

مناید.« آدرس کالس های اکابر و فراخوان به رشکت زنان در هر شامره ی بیداری 

ما چاپ می شد.133 بعضی از مردان عضو یا هوادر حزب مانند احسان طربی و 

خلیل ملکی، و یا حتی صادق هدایت نیز مقاالتی به بیداری ما می دادند. 

از خِط حزبی  پیروی  به  به  شکل آشکارتری  به تدریج  ما  بیداری  اما متأسفانه 

13٢.   خاطرات نجمی موسوی ص. 6۲
133.  هامن، ص 7۲.
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و منافعِ شوروی پرداخت. برای مثال، این نرشیه به پیروی از حزب توده، از 

ایران به شوروی حامیت  کرد.  امتیاز استخراج میدان های نفتِی شامِل  اعطای 

از دیِد این نرشیه، چنین امتیازی؛ هم از نظر اقتصادی، و هم از نظر سیاسی 

بیش ترین منفعت را برای ایران می داشت، چون در سیاسِت خارجِی حکومت 

تعادل ایجاد می کرد.134 استدالل »تشکیالت« در رس مقاالت نرشیه این بود که: 

ایران تا چند قرن دیگر خودش به تنهائی قادر به حفر چاه های  ... دولت   «

نفت و تأسیس صنایع بزرگ نفتی نخواهد بود و از طرف دیگر، فقر و بیکاری 

در مملکت دولت را وادار خواهد ساخت که باالخره روزی ناچار به واگذاری 

امتیاز نفت شامل تن در دهد. ... و واضح است که برای دولت اتحاد جامهیر 

کمپانی  مرزهایش  کیلومرتی  در چند  که  بود  بسیار خطرناک خواهد  شوروی 

نفت  استخراج  بهانه ی  به  پول  و  سیاست  بردن  به کار  با  قوا  متام  با  خارجی 

آزرده گِی خیال اش را فراهم و استقالل اش را به خطر اندازد.«135  

از  پیرامون واگذاری نفت،  ایران و بحث های مجلس  بی  تردید، مسئله ی نفت 

این مسئله به خودی خود  از طرح  مسائل حاد سیاسی آن دوره بود و منی توان 

در  چه  زنان،  سازمان  هر  هر حال،  به  زیرا  کرد،  انتقاد  زنان  مجله ی  یک  در 

گذشته، و چه در آینده وظیفه داشته و دارد که عالوه بر بحث حقوق و مسائل 

زنان، به طرح و بحث سایر مسائل جامعه، از دیدگاه زنان نیز بپردازد. از آن 

نفت  رشکت  ملی کردن  جنبش  که  می شد  ارائه  زمانی  استدالل  این  گذشته،  

ایران به  رهربی مصدق، فضای عمومی را سیاسی کرده بود و جمع کثیری از 

زنان جوان  طبقه ی متوسط و تحصیلکرده را به سیاست کشانده بود. به عبارت 

دیگر، حقوق و آزادی های زنان با سایر مسائل جنبش های سیاسی و اجتامعی 

134.   بیداری ما،  سال اول، شامره 6، )13۲3(.
135. هامن، 6، ص 1-3 
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وسیله ی نرشیه ی  به  نفت شامل  مسئله ی  منتها طرح  دارد.  ناگسستنی  پیوند 

بیداری ما را می توان دنباله روی از سیاست حزب و دستور حزبی دانست، زیرا 

در مقاله ی یاد شده که رضورت اعطاء امتیاز نفت شامل به عنوان رشط اصلی 

اقتصادی،  اهمیت  به  بود،  شده  مطرح  خارجی  سیاست  در  قوا  توازن  حفظ 

سیاسی و اجتامعی مسئله از نقطه  نظر زنان اشاره ای نشده بود.  به عالوه، از 

عواقِب چنین سیاستی برای ایران در بحبوحه ی مبارزه علیه منافعِ خارجی، و 

زمانی که کشور به سوی ملی  کردن صنایع نفتی پیش می رفت سخنی در میان 

نبود. واقعیِت کنرتل کامل حزب توده بر »تشکیالت زنان«، در خاطرات مریم 

فیروز که مدتی مسئولیت تشکیالت زنان را بر عهده داشت انعكاس یافته: »... 

دکرت یزدی با من فوق العاده بد و کینه ورز بود و می خواست که مسئولیت را 

از من بگیرد و به هر مستمسکی دست می زد. روزی هم توران میرهادی را 

آورد و گذاشت و به عنوان مسئول تشکیالت زنان معرفی کرد. دستورات را باید 

زناِن سوسیالیست در سال های  که  است  این  در  اهمیت مسئله  پذیرفت.«136 

با دنباله روی از سیاست های حزب توده، فرصت های مناسب  13۲1 تا 133۲، 

دست  از  را  زنان  حقوق  در  اساسی  تغییراِت  از  حامیت  در  زنان  بسیج   برای 

سازمان یافته ترین  و  فعال ترین  به عنوان  زنان«  دمکراتیک  »تشکیالت  دادند. 

و  کند  استفاده  این دوره  نسبِی سیاسِی  آزادِی  از  نتوانست  زنان  بخش جنبش 

از زنانی را  با آن که شامری  جنبش زنان را به رسمیت بشناساند و احیا کند و 

جذِب خود کرد که لزوما حامیاِن حزب توده نبودند، اما به عنوان سازمان زیر 

سلطه ی حزب، موفق به بسیج بخش های گسرتده ی زنان در حامیت از حقوِق 

زنان  انتخاب های  محدودیت  که  نیست  معنا  بدان  این  نشد.  آنان  دمکراتیِک 

136.   خاطرات مریم فیروز، تهران انتشارات اطالعات، 1373، پ. 69.
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سوسیالیست را در رشایط عقب مانده گی یک جامعه ی مذهبی انکار کنیم، یا 

اهمیِت پیوند و اتحاد و همکاری تنگاتنگ بین جنبش زنان و دیگر جنبش های 

»تشکیالت«  هویتِی  وابستگِی  به علت  این همه،  با  بگیریم.  نادیده  را  سیاسی 

به حزِب توده، نتوانست به عنوان یک سازماِن زنان در تغییر وضعیت حقوقی 

زنان مؤثر باشد. »تشکیالت« انرژِی زیادی رصف مسائلی می کرد که دغدغه ی 

حزِب توده بود و تحلیل متناقض حزب توده از دولِت مصدق را دنبال می کرد؛ 

با این حال، "تشکیالت" مسئله ی حق رأی زنان را به طور وسیعی رسانه ای کرد. 

که  کردند  عرضه  را  طرحی  مجلس  در   13۲3 سال  در  توده  حزب  مناینده گان 

خواستار اعطای حِق رأی به زنان بود.137 با آن که در هامن سال، در آذربایجان 

-جایی که حزِب دموکرات آذربایجان اعالِم حکومِت مستقل کرده بود - زنان 

دارای حق رأی بوده و َمناصِب دولتی گرفته بودند138، الیحه ای که حزِب توده 

ارائه داده بود شکست خورد، و نه  تنها روحانیون، که برخی روشنفکراِن سکوالر 

در بیرون از مجلس )نظیر کرسوی( نیز از این اقدام حزب توده انتقاد کردند. 

ناگفته مناند که مصدق که اساسا سیاستمداری سکوالر، تجدد طلب و مخالف 

اجرائی  امور  در  آنان  مداخله ی  و  سیاسی  قدرت  برای کسب  روحانیت  تالش 

دولت بود، برای حفظ ائتالف با افراد و احزاب مذهبی، و حفظ جناح سنتی 

جبهه ی ملی و روحانیون متنفذ به رهربی آیت الله کاشانی، ]که اعالم کرده بود: 

»دولت باید از حق رأی زنان جلوگیری کند تا آن ها در خانه مانده و به وظیفه ی 

حقیقی خود، یعنی پرورش کودکان بپردازند.«139[ از برداشنت گام های الزم در 

تغییر موقعیت زنان اجتناب می کرد. به همین سبب، علیرغم تالش وسیع حزب 

 137.    بیداری ما...، 1، 3، )13۲3(.
138.    ف. پ. آزاد، »نقش زنان در انقالب ایران«، دنیا، ۵، )تهران، 13۵9(.

139.   هامن٬  ص. ٢76
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توده و سازمان های مختلف زنان، از دادن حق رأی به زنان خودداری کرد؛ هر 

چند بعضی از مشاورین او حامی حق رأی زنان بودند. وابستگی حزبی مانع از 

آن شد که تشکیالت زنان بحث یا کمپینی مشابه برای کسب اصالحات قانونِی 

ویژه برای خانواده را )که مهم ترین عرصه ی زیسِت اکرثیت زنان بوده و هست( 

ایدئولوژیک و عملی ای در همین حد درباره ی  مبارزه ی  به پیش بربد و هیچ 

رضورت وجود دمکراسی در محیط خانه )عرصه ی مهم ستم، آزار و برده گی 

زنان( شکل نگرفت. علت، این بود که حزب توده و سازماِن زنان اش رصفا در 

چارچوب هایی که کمینرتن تعیین کرده بود، و بر ماهیِت طبقاتِی انقیاِد زنان و 

فضای تولید، و همراهی آنان در مبارزه ی پرولتاریا برای کسب قدرِت دولتی 

محدود می شد، فعالیت می کردند و به طور کلی توجه به مسائلی نظیر عشق 

اندک  بسیار  خانواده،  دروِن  زنان  ستم دیده گِی  و  مثل  تولید  و  امورجنسی  و 

بود. انگاره ی زنان عمدتا و منحرصا انگاره ی کارگر/ مادر بود. جایگاِه زنان در 

خانواده و در روابِط بین دو جنس، رصفا هامن جایگاهی دانسته می شد که 

زنان در اقتصاد و فضای تولید داشتند. به همین دلیل، خواسته های رادیکال 

در جهت تغییر در زندگی شخصی پذیرفتنی نبود.

موضعِ  یافت.  ادامه  پسا-انقالب  دوره ی  در  "تشکیالت"  و  توده  میراث حزب 

چِپ ایرانی در باره ی مسائِل جنسیتی و نیز جنبِش پسا-انقالب زنان، تفاوت 

ماهوی با سیاست جنسیتِی حزب توده نداشت. در این مورِد مشخص، حامیت 

پُر نفوذترین  بی عملِی  و  زنان  سازمان های  از  سوسیالیستی  نیروهای  نیم بنِد 

سازمان های چپ  در قبال مبارزه ی زنان علیه سیاست های ارتجاعی روحانیون، 

تحت الشعاع مبارزه ی ضدامپریالیستی و پرهیز از رویارویی با حاکامن اسالمی 

قرار داشت.
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بود،  استوار  آن  بر  ایرانی  امپریالیستِی چپ  ضد   موضعِ  که  تئوریکی  زیربنای 

از تئوری لنینِی امپریالیسم و اصوِل سیاسی و اسرتاتژیکی گرفته شده بود که 

کمونیست  احزاب  بین املللی  کنفرانس های  در  بعدها  و  سوم  بین امللل  توسط 

جهان مطرح شده بود. تئوری های وابستگی  در باره ی نقش قدرت ها و رسمایه ی 

چپ  امپریالیستِی  ضد  موضعِ  در  نیز  سوم  جهان  عقب مانده گِی  در  خارجی 

از دو قطب  اقتصاِد جهان  بود که  آن  تئوری وابستگی  اصلی  بحِث  بود.  مؤثر 

اقتصادی در قطِب  "پیرامونی"  - تشکیل شده است، و  پیرشفِت  - "مرکزی" و 
پیرامونی به رضر منافعِ غالب در کشورهای پیرشفته ی رسمایه داری است. این 

روی  دو  توسعه"،  حاِل  "در  و  "توسعه یافته"  که کشوِر  فرانک«  »گوندر  بحِث 

از پیرشفت  مانع  یک سکه اند و رسچشمه ی مشکالت سیاسی-اقتصادی ای که 

کشورهای در حال توسعه می شوند و عقب مانده   گی آنان را باید در روابط آن ها 

با مرکز جستجو کرد، برای چِپ ایرانی بسیار جذابیت داشت. چنین دیدگاهی با 

روحیه ی محزوِن سیاسی و گرایشات روشنفکری ایرانی بسیار جور در  می آمد. 

مگر نه آن که در نتیجه ی مداخله ی مستقیم انگلستان و ایاالِت متحده، جنبِش 

ملی گرایی - که به دنباِل اصالِح روابِط نابرابر بین ایران و رشکِت نفِت انگلیس 

بود - شکست خورده و کودتایی با حامیت سازمان سیا در 19۵3، برای اعاده ی 

حکومِت شاه صورت گرفته بود؟ این واقعیات، بسیاری از نکاِت تئوری وابستگی 

را ثابت کرده بود.

تئورِی امپریالیسم لنین، نقطه ی پایانی بر نقِش مرتقِی رشد و گسرتش رسمایه داری 
در مستعمره ها و نیمه -مستعمره ها گذاشته بود که مارکس بر آن اشاره داشت.14٠ 

140.  V. I. Lenin, Imperialism the Highest Stage of Capitalism, Moscow: Foreign Language Publishing 

House, 1975.
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داشت،  رسمایه داری  مرتقِی  نقش  پایان  یافنِت  بر  که  تأکیدی  با  لنین  تئورِی 

به  اشاره ای  هر گونه  که  انداخت  به  جریان  را  ایدئولوژیکی  »فرآینِد  بعدها 

در  اجتامعی، حتی  ترقی  برای  ابزاری  که رسمایه داری می توانست  دیدگاه  این 

جوامعِ  پیشا-رسمایه داری باشد را از مارکسیسم زدود«.141 امپریالیسم، که زمانی 

جوامع  اقتصادِی  و  اجتامعی  ساختارهای  تحوِل  برای  تاریخ«  ناخودآگاِه  »ابزار 

»عقب مانده« و عقب مانده  گی شناخته شده بود، از آن پس علِت پیرشفت نکردن 

مستعمره ها و جوامعی که در گذشته مستعمره بودند اعالم شد. با شکل گیرِی 

بین امللل سوم در 1919، این دیدگاه نیروی هدایت کننده ی احزاِب کمونیست در 

اکرث جوامعِ جهان- سومی  شد. قطع نامه های کنگره های کمینرتن، که از جوالی 

اصلِی  دشمِن  را  امپریالیسم  شد،  آغاز  باکو  در  "مردِم رشق"  کنگره ی  با   19۲0

»مردم ستم دیده«ی مستعمره ها و جوامعی که پیش تر مستعمره بودند اعالم 

کرده، و تکلیِف انقالبِی توده های ستم دیده ی رشق را معین  کرد.

منابع  وحشیانه ی  استثامر  و  سلطه  زیر  کشورهای  چپاول  و  غارت  بی تردید، 

انسانی و مادی آن ها توسط قدرت های امپریالیستی، موانع بسیار زیادی در راه 

پیرشفت های اقتصادی و اجتامعی مستعمرات و نیمه-مستعمرات به وجود آورد. 

اما سلطه ی امپریالیستی بخشی هر چند بسیار مهم از کل، مسائل و مشکالتی بود 

که کشورهای زیر سلطه با آن مواجه بودند و برخورد یک جانبه به عامل خارجی، 

و  فرهنگی  واپس گرای  ساختارهای  جمله  از  داخلی،  متعدد  موانع  و  عوامل 

مذهبی و ساختارهای طبقاتی پیشا-رسمایه داری این جوامع را نادیده می گرفت. 

سیاست کمینرتن،  در جهت بسیج نیروهای مبارز در کشورهای در حال توسعه 

برای مقابله با دشمنان کشور نو بنیاد شوروی بر این تکیه داشت که اگر آن ها 

141.   B. Warren, Imperialism Pioneer of Capitalism, London: Verso, 1980 p. 48.  ،
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می توانستند »رسمایه داران  می شدند،  متحد  ارتش رسخ  دهقانان  و  کارگران  با 

فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی را به چالش بطلبند«.14٢ 

سال  در  چهار،  کمینرتن  کنگره ی  در  که  رشق«،  مسئله ی  درباره ی  »تزهایی 

19۲۲ تصویب شد، احزاب کمونیسِت کشورهای مستعمره و نیمه- مستعمره را 

فرا می خواند تا در جبهه ی ضد امپریالیستی مشارکت کنند، و در آن مقطع با 

حامیت از بورژوازی ملی و جنبِش رهایی بخش« پایگاِه محکمی در میان توده ها 

به دست آورند«. این کنگره اخطار می داد که: »امتناِع کمونیست های جوامعِ 

منافع  از  دفاِع  برای  امپریالیستی  ظلم  علیه  مبارزه  در  مشارکت  از  مستعمره 

مستقِل طبقاتی شان، بدترین نوِع فرصت طلبی به شامر می رود«.143 این سیاسِت 

انقالب های  قباِل  در  کمینرتن  و  شوروی  رهرباِن  امیِد  مبنای  بر  اساسا  کمینرتن 

سوسیالیستی در اروپای غربی و خیزش جنبش های ملی گرا در رشق شکل گرفته 

بود. »تزهایی درباره ی مسئله ی رشق« می گوید: »وقتی خراجی که از رشق گرفته 

می شود اصلی ترین منبع انباشِت رسمایه است، استقالِل جهاِن رشق ... به معنای 
پایاِن امپریالیسِم غربی و امپریالیسِم عظیِم انگلیسی خواهد بود«. 144

در  امپریالیسم،  علیه  از جنبش های ملی  کومینرتن در حامیت  این خط  مشی 

نشست های بین املللی احزاِب کمونیست در سال های 19۵7، 1960 و 1969 و 

کنگره های سده ی بیستم و بیست و یکِم حزب کمونیست اتحاد شوروی )سابق( 

تأیید شد، و نظریه ی  مسلط شوروی در رابطه با احزاب سنتی کمونیستی در 

دنبال شد. هدف  آنان  توسط  و  بود  ایران  مانند  نقاط جهان  سوم  از  بسیاری 

سیاست کمینرتن، ایجاد ائتالف بین احزاب کمونیست و بورژوازِی ضد امپریالیستی 

142.   J. Degras J. (ed.), The Communist International 1919-1943 Documents, Vol. 1, Oxford University 

Press, 1922, p. 109.

143.    Ibid, pp. 382-9.

1۴۴.  هامن
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بود که پس از کنگره ی ششم و پایان دوران استالین تغییر کرد، و از کشورهای 

زیرسلطه ی امپریالیسم خواسته شد که با جلب همکاری دهقانان و تحت رهربی 

طبقه ی کارگر، مبارزات خود را بر علیه رسمایه ی خارجی و داخلی به پیش برند. 

بعدها ائتالف با بورژوازِی ملی، جای  خود را به همکاری با خرده- بورژوازی یا 

هامن "دمکرات های انقالبی" داد. بر اساِس این نظریه، مهم ترین تضاِد گذار به 

سوسیالیسم، از یک سو تضاد بین اردوگاه های سوسیالیستی و امپریالیستی، و از 

سوی دیگر بین امپریالیست ها و ملت های ستم دیده بود.145 نیروهای انقالبی 

جهانی متشکل بودند از ستم دیده گاِن کشورهای عقب نگاه داشته شده، طبقاِت 

کارگِر کشورهای رسمایه داری و ملت های کشورهای سوسیالیستی. مضافا، قرار 

بود متام طبقات و اقشار مردم، به جز بخش بورژوازِی "وابسته"، جبهه ی مشرتکی 

ضعیف  آن قدر  کارگر  طبقه ی  احزاِب  چون  و  دهند  تشکیل  امپریالیسم  علیه 

بودند که منی توانستند قدرت را تصاحب کنند، بایستی در انقالِب دمکراتیِک ملی 

مشارکت می کردند و کمک می کردند تا دمکرات های خرده- بورژوا حکومت را 

به دست بگیرند. 

به این ترتیب، تبعیِت احزاِب طبقه ی کارگِر کشورهای جهان  سوم از "دمکرات ها"ی 

بورژوا و خرده- بورژوای ملی، و تبعا تسلیِم آن ها به قوانیِن خودکامه ی رهرباِن 

"ضدامپریالیستی"، توجیه تئوریک پیدا کرد. سیاسِت بخش مهمی از کمونیست های 

ایرانی در دوره ی پس از انقالب و روابط شان با رژیِم خمینی، دقیقا در همین 

را هامنند  تشکیالت حزبی  ایران  کمونیست های  داشت. هر چند  قرار  پارادایم 

نخستین  از   ،)1953-1973( عبد النارص  جامل  زمان  در  مرِص  سوسیالیست های 

145.    R. Ulyanovsky, National Liberation,  Moscow: Progress Publishers, 1978, pp. 40-6.



1۴1

سنت چپ و مبارزه ی زنان

قهرمانان »راه رشد غیر رسمایه داری« منحل نکردند،146 اما سکوت و یا، در بهرتین 

ایران در قباِل حکومِت  نَرِم بخِش مهمی از جنبِش سوسیالیستی  انتقاِد  حالت 

انقالبی- "دمکرات های  تقویت  سبب  اسالمی،  رژیِم  ستم گِر  و  غیر دمکراتیک 

اعظِم  بخِش  دیِد  از  شد.  مرتقی  نیروهای  و  اپوزیسیون  تضعیف  و  اسالمی" 

چِپ ایرانی )که از سنِت کمینرتن پیروی می کرد(، چیزی که مسیِر جنبش های 

جنبش   رهربِی  یا  دولت  عملکرد  ماهیِت  می کرد،  تعیین  را  ملی  رهایی بخش 

به اصطالح ضد امپریالیستی و تضاِد درون- طبقاتی نبود. تنها معیار، آن بود که آیا 

رهربِی جنبِش رهایی بخش ملی، موضعی ضد امپریالیستی گرفته است یا نه. اگر 

گرفته باشد، پس چپ موظف است، بی قید و رشط از جنبش حامیت کند، و از 

هر طریقی که شده کمک اش کند تا سلطه ی رسمایه ی خارجی را از بین بربد. در 

این روند، سیاست ها و خط   مشی های غیر دمکراتیِک رهرباِن "ضدامپریالیست" و 

پی آمدهای جدِی سیاسِی آن ها برای جنبِش دمکراتیک )از جمله، مبارزه ی زنان( 

در مقایسه با هدِف بزرِگ دست یابی به رهایِی ملی، ناچیز و کم اهمیت به نظر 

می رسید.

در اوایل دهه ی50 در ادبیات و مباحثات و مناظره های زیرزمینِی کمونیست ها، 

کشور  سیاه روزی  عامل   - آمریکا  سلطه ی  و  خیمه شب بازی،  عروسِک   - شاه 

توصیف می شد. چِپ ایرانی، خام ترین نسخه  ی نظریه ی وابستگی را با تحلیلی 

پوپولیستی رواج می داد و همه ی مشکالِت اجتامعی و اقتصادی و سیاسِی ایران 

146.   در حکومِت نارص دو حزِب کمونیسِت مرص)»حزب کمونیست مرص« و »جنبش دمکراتیک برای آزادی ملی«( 
در سال 196۵ خود را داوطلبانه منحل کردند و به اعضای شان رهنمود دادند که به »اتحادیه ی سوسیالیست عرب« 
بپیوندند. گرچه رژیِم نارصی هم چنان کمونیست ها را دستگیر و شکنجه می کرد و به قتل می رساند، اما بسیاری از 
کمونیست ها می گفتند »بعثی ها و نارصی ها و مارکسیست ها عینا در یک سکو ایستاده اند« و باور داشتند که »سیاست 

رژیم نارصراِه رشِد غیر رسمایه داری را خواهد گشود«. 
J. Beinin, ‘The Communist Movement and Nationalist Political Discourse in Nasserist Egypt’, The 

Middle East Journal, Vol. 41, No. 4, Autumn 1987.
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را بر گردِن امپریالیسم و وابستگی کشور به رسمایه ی خارجی می انداخت. در 

حقیقت، پوپولیسم خواهِر دو قلوِی نظریه ی وابستگی بود. روشنفکراِن چپ، با 

نادیده گرفنِت موانعِ داخلِی پیرشفت، از آن جمله عوامل فرهنگی-مذهبی، همه ی 

مشکالِت اجتامعی، اقتصادی و سیاسی را نفوذ قدرت های خارجی می دانستند. 

نفوِذ  رِش  از  که کشور  مادام  داشتند  باور  "وابستگی"،  به سنِت  توجه  با  آن ها 

خارجی و رشکاِی محلی اش )یعنی، شاه و دستیاران اش( خالص نشود، هیچ کدام از 

مشکالت اش حل نخواهد شد. پوپولیست های ایرانی، مانند نارودنیک های روس، 

از عوارض اجتامعی و انسانِی رسمایه داری که با صنعتی شدن و پرولتاریزه شدن 

جامعه بیمناک بودند، غرب ستیز، روستا پرور و بیش از حد دلبسته ی »خلق« 

خصومت  در  آن قدر  نارودنیکی ها  از  برخی  که  هامن طور  بودند.  آن   ِخرَِد  و 

که  دادند  به خرج  ِحّدت  و  باال« شدت  اخالقِی »طبقه ی  رفتار  و  لیربالیسم  با 

یک  »دیدگاِه  که  داشتند  باور  و  دانسته  روا  را   1880 دهه ی  یهودی-ستیزِی 

فقیر واقع بینانه تر از یک روشنفکِر ناز پرورده است«147، نارودنیک های ایرانی، 

به خصوص پس از انقالب 1979 بنا به هامن دالیِل ایدئولوژیک، در قبال بسیاری 

از سیاست های جنایت کارانه ی رژیم اسالمی، از جمله علیه اقلیت های مذهبی 

سکوت اختیار کردند یا به محکوم ساخنت آن در شعار  بسنده کردند.

انقالب، و  از  امپریالیسِم« خمینی پس  از »ضد  به عبارت دیگر، حامیِت کامل 

سوسیالیسم  ایدئولوژی  در  ریشه  اسالمی،  رژیِم  با  پوپولیست  چپ  بیعِت 

پوپولیستی داشت. وقتی اولویت های انقالبی تعیین شد، هر دغدغه ی دیگری 

زاویه،  همین  از  می شد.  قلمداد  امپریالیستی  ضد  مبارزه  از  انحراف  به عنواِن 

مطالباِت زنان در مقایسه با مبارزه ی " ضدامپریالیستِی" ایرانیان، تحِت رهربی 

147.  See M. Canovan, Populism, London and New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981, pp. 253-5 

and 291-2.
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امام خمینی )"پدِر ملت"(، - در بهرتین حالت - مطالباتی ثانوی بود. هامن طور 

که علی رهنام و فرهاد نعامنی به  درستی ابراز می دارند، »چِپ ایرانی از داوری 

در باره ی بیگانه هراسِی روحانیون کامال عاجز بود و "ضد-غیر-اسالمیسم" آن را با 

ضد امپریالیسم اشتباه گرفته بود. حتی مدتی پس از رسکوب و نابودِی نظام منِد 

و  را ضدامپریالیست  رژیم  هنوز  گروه های چپ  برخی  مارکسیست،  گروه های 

بنابراین در خور حامیت به شامر می آوردند. رژیم اسالمی، با تصاحِب تئوری و 

مفاهیِم ضدامپریالیستِی سوسیالیست ها، ماهیِت متامیِز آن ها را زدود و به حذِف 

فیزیکی آن ها روی آورد.« 148  

با این حال، در بی میلی یا امتناع این بخش از چپ از پرداخنت به مسائِل عاجل 

و   پدرساالرِانه  فرهنگی  باورهای  و  ارزش ها  نقش  پسا-انقالبی،  دوران  در  زنان 

وجود سلسله-مراتبی نهادینه در روابِط بین مرد و زن در خانواده ی ایرانی را 

منی توان دست کم گرفت. از همین رو بود که رضورتی نیز برای توضیح تفاوِت 

موجوِد بین اخالقیاِت سوسیالیستی و اخالقیاِت پدرساالرانه ی مذهبی در مسائلی 

مثل امور جنسی و استقالل فردی و آزادی های شخصِی و اخالقی زنان رضوری 

انگاشته منی شد. در بعضی از نوشته های چپ که در دوران انقالب و پس از آن 

به رشته ی تحریر در آمده است، مشابهت ناخود آگاه بین این دو نوع از اخالقیات 

مشهود است. در بیانیه های بسیاری از گروه های چپ، زنان عمدتا به عنوان مادر 

و همرس و دخرت مطرح می شدند و از رنج ِ زنان در حکومِت اسالمی، به عنواِن 

یاد می شد، و چه جای تعجب.  ما«  ما" و »دخرتاِن  و »"همرساِن  ما"  "مادراِن 

فعاالِن سوسیالیست ایران، به هر حال محصول نظاِم ارزشی و فرهنگِی ایرانی-

نبودند.  مربا  پدرساالرانه  پیش- فرض های  از  نیز  همین  برای  و  بودند  اسالمی 

148.    A. Rahnema and F. Nomani, The Secular Miracle, (London and New Jersey: Zed Books, 1990) 

pp. 4-5.
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به همین سبب، به چالش کشیدن نظاِم ارزشِی شیعی و فرهنِگ پدر ساالِر ایرانی، 

زن  فداکارِی  و  حیا  ستایِش  و  زن،  مادرِی  غریزه ی  ارزِش  "مادرانه گی"،  تکریِم 

امتیازاِت  او، یعنی همه ی آن چه که به تفاوت  نیاز ها و متایالت جنسِی  و طرد 

مادی مردانه در جامعه منتهی می شود، در دستور کار نبود. شاید این که شامر 

زیادی فعاالن چپ ایرانی از خانواده های خرده- بورژوای سنتِی-شهرِی یا  طبقه ی 

متوسط )که اخالقیاِت شیعه در آن جا ریشه ی عمیق تری دارد( برخاسته بودند، 
عامِل تعیین کننده ای در نوع نگاه چپ به »مسئله ی زنان« بود.149

میان  در  ایرانی/شیعی  فرهنِگ  ناخودآگاه  تأثیر  بگوئیم  اگر  نیست  بی راه  پُر 

بسیاری از روشنفکران، می تواند بسیاری از دیدگاه ها و گفتامن و سیاسِت چِپ 

تشکیالتی را در قباِل "مسئله  ی زنان" توضیح دهد؛ فرهنگی که زنان را ذاتا ناتوان 

می بیند؛ فرهنگی که وجود مرزهای موجود بین زنان و مردان را ترویج و حفظ 

را اشخاِص کامل منی بیند  یا حد اقل تحمل می کند؛ فرهنگی که زنان  و توجیه 

و به ِخرَد و هوِش آن ها کم بها می دهد؛ . این فرهنگ، ذهنیتی می آفریند که 

دست آوردهای زنان را در مقایسه با دست آوردهای مردان، پیرامونی و کم ارزش 

می داند. در این خاِک بارور، دانه های سنت ضد فمینیستِی شکوفاتر می شوند. در 

غیر این صورت، چه گونه می توان شباهت خیره کننده  در عکس العمل سازمان ها و 

گروه های مارکسیست را، هنگامی که زنان دغدغه ها و خواسته ها و منافعِ خودشان 

را به عنوان یک زن، و نه به عنوان یک عضِو مؤنِث این یا آن حزب مطرح می کردند 

توضیح داد. برای مثال، وقتی زنان علیه حجاب  اجباری اعرتاض کردند، بسیاری از 

مرداِن سوسیالیست ترسیدند مبادا اعرتاض زنان، اتحاِد نیروهای ضد امپریالیستی 

149.   نگاه کنید به آنالیز آبراهامیان، مربوط به پایگاه طبقاتی اعضاء حزب توده در:
E.  Abrahamian, Iran Between Two Revolution, , pp. 324-333   
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را به خطر اندازد. تقریبا همه ی سازمان ها و احزاب سیاسی به »خواهراِن« خود 

توصیه کردند که هامهنگ با برنامه ی این سازمان ها و احزاب عمل کنند و به 

»نیروهای ارتجاعِی« سلطنت طلب و امپریالیست های آمریکایی اجازه ندهند تا 

اتحاِد نیروهای ضد امپریالیستی را بشکنند. حتی برخی از سازمان های چپ، که 

رهربان و فعاالن شان سال ها در آمریکای شاملی و اروپا زندگی کرده و خودشان 

را چِپ غیر سنتی می دانستند و از حزب توده و فدائیان رادیکال تر بودند نیز 

برای  پوپولیستِی چپ هم نوا شدند.  فمینیستِی دیگر سازمان های  آوای ضد  با 

مثال، »اتحادیه ی کمونیست ها«، در هفته نامه اش حقیقت، زنانی را که »کارها و 

مسئولیت های شان را زمین گذاشته اند و به این مسئله ی غیِر  مهم )حجاب( چنان 

اهمیتی داده اند که انگار مسئله ی دمکراسی یا استقالِل کشور است« محکوم 

کرد.150 و »راه کارگر« در حالی که سیاسِت جنسِی رژیِم جدید را محکوم می کرد، 

به معرتضاِن زن نیز با عنوان »مشتی ُمدگرا و عروسِک بََزک کرده« اشاره کرد.151 

بنیان چنین بیانیه هایی، انکاِر ناگفته، اما ریشه دار هوش و قدرت تشخیص زنان 

بود. زنان منی دانستند که چه کار دارند می کنند، چون آن ها نه بر اساس ارزیابِی 

سیاسی هشیارانه از رویدادهای پس از انقالب، که بر اساس »عواطِف« خود عمل 

مردان  بود  و الزم  بود  زنان  و تشخیص  قوه ی قضاوِت  فقدان  می کردند. فرض، 

به آن ها بگویند که نفع شان در چیست. هامن طور که یکی دیگر از سازمان های 

رادیکاِل چپ، سازمان »پیکار« در هفته نامه اش با زبانی خشمگین به زنان اعالم 

کرد،152 سازمان دهی در راستای دفاع از دغدغه ها و منافعِ بالفصِل زنان، »کاری 

150.   حقیقت، »زنان، حجاب، و مبارزه ی ضدامپریالیستی« )تهران: شامره ی 18، تیر 13۵9( ذکر شده در اتحادیه ی 
کمونیست ها، با سالِح نقد )زمستان 136۵(.

151.   نرشیه ی راه کارگر )1۵، ۲0 اسفند 13۵8(.
152.   پیکار، »درباره ی جنبِش انقالبی زناِن زحمتکش«، )۲۴، ۲7 بهمن 13۵9(.
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خودخواهانه و خیانت آمیز است و باعث انحراِف توجه  زناِن زحمت کش« می شود.

ایرانی منی توانستند  استثناءها را کنار بگذاریم، زنان و مرداِن سوسیالیسِت  اگر 

ببینند. تقسیِم  تبعیِض جنسیتی را  ارتباط اشکال  عمومی و خصوصِی سلطه و 

جنسیتی کار، یکی از واقعیت های زندگی باقی ماند که منودش را در زیسِت شخصِی 

و  فعالیت های سیاسی  در  به جز  زنان،  این  یافت.  زناِن حزبی می شد  از  برخی 

شغلی شان، در بعضی موارد و در حوزه ی خانگی، هیچ تفاوِت آشکاری با خواهراِن 

)از نظر سیاسی( نا خودآگاه شان نداشتند. هر دو گروه، نقِش زنانه و »طبیعِی« 

و  شخصی  خدماِت  و  می دادند  انجام  را  بچه داری  و  خانه داری  و  تیامر داری 

جنسی، و - هامن طور که »مارلین فرای« می گوید- ارضای »خود بزرگ بینی« را 

به مردان خود ارائه می دادند.153 گرچه گسرته ی این خدمات در هر خانه ای و 

بسته به پیشینه ی طبقاتی و سنِت قومی و موقعیِت جغرافیایی و میزان تحصیالت 

و شخصیِت خاص مردان و زنان متفاوت بود، اما اکرثیت قریب به اتفاِق فعاالِن 

زن تقسیِم جنسیتِی کار را به عنوان امری طبیعی و گریز ناپذیر پذیرفته بودند و 

نسخه ی مردانه ی تحول اجتامعی و وظایف و اولویت های انقالبی را قبول داشتند. 

با »ساختارهای اجتامعی و شخِصی  پیروی و به  قول »روبرتا َهمیلنت«: »تبانی« 

پدرساالری«،154ساختاِر سلسله-مراتبی و پدرساالِر خانواده گی را حفظ می کرد و 

را درونی  تعاریف مردها  بر  مبتنی  زنانه ی   ارزش های  مرشوعیت می داد. آن ها 

کرده، و ناخودآگاه ماهیِت غیر دمکراتیِک حزب سیاسی را مرشوعیت می بخشیدند. 

انگاره ی یک زِن "خوب" از دیِد یک مرد - البته به جز چند استثناء - زنی بود که در 

پوشش و رفتار و توقعات و نیازهای اش فروتن بود. این زن، دست کم تا زمانی 

153.    M. Frye, The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, California: The Crossing Press, 1983 p. 9.

154.    R. Hamilton, ‘The Collusion with patriarchy: A Psychoanalytic Account’ in . Hamilton, R. and M. 

Barrett (ed.), The  politics of Diversity: Feminism, Marxism and Nationalism, (Montreal: Book Centre, 

1986) 385-97.
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که مشکالِت اجتامعِی »مهم« تر بر طرف نشده اند، »حد خودش را می شناخت« و 

پیرِو نظِم اجتامعی ای بود که جایگاه او را در عرصه ی خانه گی و زندگِی عمومی 

تعیین می کرد.

زنانی که به جنبِش دمکراتیِک پسا-انقالبی تعهد داشتند و از صدایی قاطع و 

خودآگاهِی فمینیستی برخوردار بودند، مستقل از احزاب سیاسی بودند. هر چند 

بعضی از زنان حزبی نیز تالش می کردند تا حزب خود را وادار کنند تا در قبال 

ستم جنسیتی فعال تر و مسئوالنه تر برخورد کند اما تعداد آنان محدود بود و 

به هر حال، با مقاومِت شدید و واکنش های خصامنه روبه رو می شدند. اغلب از 

سیاسِت حزبی و روابِط قدرت استفاده می شد تا صدای معرتض و مستقِل این 

زنان را خاموش کنند. از دیدگاه رهربِی مردانه ی سازمان های سوسیالیست، جایی 

برای بیان منافع جداگانه ی زنان و دغدغه های جنسیتی یا جنبش های خودگرداِن 

زنان وجود نداشت. ]و تا اندازه ی زیادی، هنوز هم وجود ندارد[ اصوال در ماشین 

عظیِم مبارزه ی ضد امپریالیستِی پوپولیستی، جایی برای تنوِع عقاید و فردیت و 

تعامل وجود نداشت.

هزینه ی  چپ،  نیروهای  پوپولیسیتِی  بی عملی های  یا  کنش ها  قباِل  در  زنان 

باالیی پرداخت کردند. اگر رضایِت چِپ پوپولیست نبود، تثبیِت قدرِت خمینی 

و موفقیت رژیِم اسالمی در حذِف همه ی نیروهای اپوزیسیون )از جمله جنبِش 

زنان( چنین آسان صورت منی گرفت. چپ ها در جستجوی متحدینی بودند تا با 

سلطه ی امپریالیستی و استثامِر طبقاتی مقابله کنند، اما  آخر »با خوِد شیطان 

هم پیوند شدند«. مطالعه ی سیاست و کنش های »سازمان فدائیان خلق ایران« و 

سازماِن زناِن وابسته به آن »اتحاد ملی زنان« در سه فصِل بعدی، منونه  ی گویائی 

از مشکل رابطه بین رهایی زنان و آزادی ملی را ارائه می دهد. 
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»سازمان چریک های فدائی خلق ایران«، )سچفخا(، یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین 

سازمان های چپ در ایراِن پس از انقالب بود. به همین دلیل، می توان گفت که 

مواضع سیاسی این سازمان به طور عمده بر فعالیت های چپ نفوذ در خور توجهی 

داشت. سچفخا، بر آمده از نارضائی های روشنفکری و اجتامعی-سیاسی اواخر 

دهه ی 13۴0 و اوایل دهه ی 13۵0 شمسی)7٠ - 196٠میالدی( بود. اصالحات 

بر  متکی  اقتصادِی  رشد  باالی  نسبتا  و سطح  شاه  رژیم  اقتصادی  و  اجتامعی 

و  اشتغال  به طورکلی، و فرصت های  را  اقتصادی کشور  در آمد نفت، وضعیت 

کسب در آمد را، به خصوص برای طبقه ی متوسط تحصیلکرده، به میزان بسیاری 

افزایش داده بود. به موازات این تحوالت، رسکوب های سیاسی پس از کودتای 

133۲ هر گونه مخالفت آشکار با رژیم را خاموش کرده بود. رژیم، تنها با رسکوب، 

زندان و شکنجه و اعدام با مخالفین فعال خود برخورد می  کرد. هم چنین، موفق 

شده بود شامر زیادی از روشنفکراِن اپوزیسیون پیشین )حتی بعضی از اعضای 

سابق حزب توده و سایر گروه  های رادیکال پیشین( را وارد خدمت دولت کند. 

طبقه ی کارگر که از حق تشکیل اتحادیه برخوردار نبود، تحت نظارت مداوم 

ساواک )پلیس مخفی رژیم شاه( قادر نبود با برگزاری اعتصاب های پراکنده و 

توقف کار، سلطه ی رژیم را به چالش بکشد. با این حال، نارضائی های اجتامعی 

و سیاسی ، بدبینی و نفی گرائی نسبت به امکان هر گونه تغییِر سیاسی، بر اذ هان 

روشنفکران ایرانی سایه  انداخته بود. 

در بحبوحه ی همین "ثبات" سیاسی و رفاه اقتصادی طبقه ی متوسط، در حالی 

که به نظر می رسید رژیم فعالیت نیرو های ملی گرا و کمونیست را خنثی کرده،  
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یک گروه کوچک چریکی - مجهز به اسلحه و نارنجک های دستی ، با حمله به 

یک پایگاه سیاهکل )در دامنه ی شاملی کوهستان الربز - شامل تهران( سکون 

سیاسی را به چالش کشید. این حمله که به واقعه ی سیاهکل یا قیام سیاهکل 

معروف است، نقطه ی آغاز پیدایش سازمان چریک های فدائی خلق ایران و چند 

سال مبارزه ی مسلحانه شد، که بسیاری از گروه  های کوچک را نیز برانگیخت تا 

علیه رژیم شاه دست به اسلحه بربند. به قول نرشیه ی این سازمان: »به دنبال 

شد ،  متحمل  ایران  آزادی خواه  جنبش  و  پرولتاریا  که  اسرتاتژیکی  شکست های 

به دنبال نگرش های منفعالنه و سازشکارانه  رهربی فرصت طلب چپ و راست و 

فعالیت های »سیاسی« زیر زمینی در سال های پس از آن - که نتوانستند دشمن 

را به زانو در آورند - آغاز مبارزه ی مسلحانه از  سوی چریک های فدایی خلق، 

رسآغاز یک تحول نوین است.«155 

این سازمان از پیوسنت دو گروِه جداگانه ایجاد شد. گروِه نخست، که به ناِم چهره ی 

برجسته اش )بیژن جزنی، که در زمان واقعه ی سیاهکل در زندان بود( به گروه 

َجزَنی معروف شد، از نیمه ی دهه ی 13۴0 فعالیت سیاسی داشت. رهربی گروه 

دوم را مسعود احمدزاده و امیر  پرویز پویان بر عهده داشتند. »سازمان چریک های 

فدایی خلق« با ادغام این دو گروه در سال 13۴9 )1970( متولد شد.156 بنیان نظرِی 

»مبارزه ی مسلحانه: هم  عنوان  با  احمدزاده  در جزوه ی  این جنبش مسلحانه، 

155.   نربد خلق شامره ی 7، می ماه 1976، 
B. Jazani, Capitalism and Revolution in Iran: Selected writings of Bizhan Jazani

156.  از زمان انتشار کتاب حارض به زبان انگلیسی در سال 199۴، کتاب ها و مقاالت بسیاری، که بعضا توسط بازمانده گان 
جنبش فدائی نوشته شده در باره ی تاریخ فدائی، مبانی تئوریک پیشگامان و اختالفات سیاسی یا اسرتتژیک پایه گذاران 

جنبش انتشار یافته است؛ از آن جمله کتاب دو جلدی راهی دیگر، گردآورنده، تورج اتابکی، و نارص مهاجر )چاپ نقطه، 

1396( و کتاب بازخوانی جنبش فدائیان خلق، نوشته ی مسعود فتحی و بهروز خلیق )انتشارات سازمان اتحاد فدائیان 

خلق )اکرثیت، 1389( را می توان نام برد.
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با عنوان »رضورت مبارزه ی مسلحانه  اسرتاتژی، هم تاکتیک«، و جزوه ی پویان 

تأثیر  این جزوه  ها تحت  بود. هر دوی  بیان شده  تفصیل  به  بقا«  تئوری  رد  و 

ایدئولوگ های  آثار »چه گوارا« و »رژی دبره« و دیگر  انقالب های چین، کوبا و 

جنبش های معارص چریکی آن زمان، در نقد سازمان های سیاسی و اسرتاتژی رفرم 

طلبانه نوشته شده بودند.

مبارزه ی مسلحانه، با اعالم شکست روش های مساملت آمیز/ رفرمیست سیاسی، 

در پِی برون-رفت از بن  بست سیاسی، گشودن راه نوینی برای پیش برد حرکات 

نیرو های  دیگر  غیر   انقالبیِ   راه  های  خنثی کردن  و  توده  ها  سیاسی - اعرتاضی 

مارکسیست )به ویژه آن چه سیاسِت »صرب و انتظار« حزب توده دانسته می شد( 

بود. با آن که هر دو گروه در مورد رضورت مبارزه ی مسلحانه توسط  »پیشگامان 

جنبش مسلحانه« توافق داشتند، اما منازعات شان بر رس مسائل تئوریک و تاکتیکی 

تا انقالب 13۵7 ادامه  یافت. ریشه ی برخی از اختالف  نظرها بر رِس تقدم و تأخر 

تشکیِل حزب کارگرِی لنینیستی که بیژن جزنی و گروه اش از آن دفاع می کردند، و 

تأکید گروه احمدزاده بر نقش روشنفکراِن از جان گذشته در به حرکت در آوردن 

توده  ها از طریق مبارزه ی مسلحانه بود. با این  وجود، هر دو گروه پشتیبان جنگ 

چریکی، به عنوان ابزاری برای مبارزه ی انقالبی  بودند.

رژیم شاه به ضد حمله ای شدید ی برای رسکوب جنبش چریکی دست زد.  یکی دو 

سال پس از واقعه ی سیاهکل، ساواک تقریبا متام اعضای مؤسِس سازمان فدایی را، 

یا در حین عملیات، یا پس از دستگیری به قتل رساند یا بازداشت کرد. از آن جمله، 

بیژن جزنی را همراه با چند تن دیگر از چریک های زندانی ، که حتی پیش از  

واقعه ی سیاهکل در زندان بودند با  یک صحنه ساز ی، تحت عنوان قصد فرار 

به قتل رساند. در اواخر سال 13۵6-13۵۵ نفوذ سازمان فدایی عمدتا محدود به 

محوطه ی دانشگاه  ها بود که این خود نشانه ی روشن شکست جنبش مسلحانه 
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بود؛ هر چند که کنش های قهرمانانانه ی فدایی ها  مبارزه  به  توده  ها  در جذب 

و شهدای بسیاری که دادند، حامیِت خاموش و احرتاِم بسیاری از دانشجویان و 

روشنفکران را جلب کرده بود. در آغاز تحوالِت سیاسی ای که منجر به انقالب 

13۵7 )1979( شد، فدائیان و مجاهدین خلق به خاطر هزینه ی جانی سنگینی که 

داده بودند، گروه  های چریکِی بسیار کوچکی باقی مانده بودند. 

بحران اقتصادی جهانی دهه ی 7٠ که دامن ایران را نیز گرفت، سوء مدیریت، 

ادامه ی سیاست  و  فساد  با  شاه ، همراه  بلند   پروازی  ها و خود -بزرگ -بینی های 

رسکوب، کشور را در دو - سه سال پیش از انقالب به سمت بحراِن اجتامعی-فرهنگی 

و سیاسی عمیقی پیش برد. شاه که از جانب پرزیدنت کارتر در آمریکا و گفتامن 

روشنفکران،  اعرتاضات  افزایش  و  سوئی،  از  ایران  در  او  برش  حقوق  از  دفاع 

حقوق دانان و دانشگاهیان از سوی دیگر، در فشار بود، به مانور های سیاسی 

متعدد، اما دیر هنگام و ناکافی دست زد. آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی، که 

به  بودند،  مجاهدین خلق  و  فدایی  سازمان های  هوادار  یا  عضو  بسیاری شان 

هر دو گروه  امکان داد تا در رسعت بخشیدن به تحوالِت اواخر دهه ی 13۵7 و 

به خصوص، در روز های آخر انقالب نقش تعیین کننده ای بازی کنند. 

سازمان فدایی ، برخالف حزب توده که وابسته به شوروی انگاشته می شد، تصویر 

مثبتی را از یک سازمان چپ مستقل، ملی گرا و آماده ی جان فشانی ارائه می داد. 

مقاومِت فدائیان در برابر رژیم شاه، زندان های طوالنی مدتی که رفته بودند، و 

به ویژه نقش اثر گذار آن ها در خیزش مسلحانه ی روز های انقالب 13۵7، تقریبا 

یک-شبه محبوبیت و احرتام قابل توجهی برای آن ها فراهم می کرد، اما تقریبا 

ارزشمندی در  همه ی اعضای مؤسِس سازمان، که برخی شان تجربیات سیاسی 

جنبش سوسیالیستی و ملی دوره  های قبل داشتند، از میان رفته بودند. بنابراین، 

رهربی سازمان فدایی تشکیل می شد از گروهی که اندکی قریب به یک دهه را در 
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زندان به رس برده بود، و نیز برخی از روشنفکران چِپ خارج از زندان که ارتباط 

نزدیکی با این سازمان داشتند. این گروه بدون تجربه ی سیاسی عملی و تئوری 

منسجم برای ارزیابی واقع نگرانه از رشایط جدید سیاسی و تحلیل مواز نه ی نیرو ها 

و تنظیم اسرتاتژی کوتاه مدت، هدایِت سازمانی سیاسی را بر عهده گرفتند که روز به 

روز هواداران بیشرتی را به خود جلب می کرد، و یک-شبه و در عمل، به بزرگ ترین 

سازمان چپ کشور مبدل شده بود. رس در گمی  فکری و سیاسی، ناتوانی رهربی 

سازمان در تشخیص ماهیِت طبقاتی و پیش بینی مسیر آتی انقالب و جهت گیرِی 

سیاسی رژیِم جدید، و نیز اتخاذ اسرتاتژی مناسب در برابر نیرو های اسالمی  از 

سوئی، و بی تجربه گی شان در سازمان دهی شامِر روز افزوِن جوانان پر شوری از متام 

طبقات و طرفدارانی دیگر از اساتید دانشگاه، متخصصین، هرنمندان و افرسان 

ارتش گرفته تا دانشجویان و کارمندان و زناِن خانه دار از سوی دیگر، نتایج تلخی 

از هواداران سازمان به خاطِر  آنان و برای کشور به همراه داشت. بسیاری  برای 

سابقه ی قهرمانی های رهربان و پیشگامان فدائی، و بخش عظیمی  از افراد سکوالر 

و تحصیلکرده ی طبقه ی متوسط، رصفا به  خاطر این که سازمان را یک جایگزین 

غیر مذهبی  برای رژیم اسالمی  می دیدند، جذِب آن شدند. 

تعدادی از کادر های فدایی، پنهانی به خطوِط فکری حزب توده متامیل شده 

بودند. خِط فکرِی این رهربی بر  آن بود که انقالب 13۵7، اولین مرحله از ُمدِل 

دو مرحله ای انقالب است، که رهربی مرحله ی اول آن را که مرحله  ی خلقی و 

خرده-بورژوا،  نیرو های  است،  ضد  رسمایه داری  مشخصه ی  با  ضد  امپریالیستی 

تحت رهربِی "روحانیوِن مرتقی" در دست دارند، و مرحله ی دوم آن نیز با رهربی 

طبقه ی کارگر و پرولتاریای سوسیالیست به انجام خواهد رسید. این برداشت 

خام و پوپولیستی حزب توده که هم  جهت با سیاست شوروی، به حامیت کامل 

از کادر رهربی فدائی را نیز  و نامرشوط از رژیم جدید می انجامید ، این گروه 
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به خود جلب کرده بود. در نتیجه، این برداشت از تحول انقالبی، طبعا دمکراسی، 

آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، و برابرِی جنسیتی و نیز حقوق اقلیت های 

ملی،  آزادی  و  مبارزه ی ضدامپریالیستی  اهداِف  با  مقایسه  در  ملی و مذهبی  

تَبَعی انگاشته می شد. نظر گروه مخالف درون سازمان فدایی، هر چند که از نظر 

نداشت ،  اول  با گروه  تفاوتی  به حقوق دموکراتیک و برابری جنسیتی  برخورد 

و غیر  ضد کمونیستی  و  مذهبی  متایالِت  و  جدید  رژیم  بورژوازِی  ماهیِت  بر 

 دمکراتیِک آن تأکید داشت.157 به این جهت، سازمان فدایی به  خاطر اختالف های 

ذهنی و سیاسی میان کادر رهربی، تا انشعاِب اقلیت از  سازمان، نتوانست گفتامن 

روشنی مشابه، و یا علیه گفتامن حزب توده ارائه دهد. اختالفات کادر رهربی 

در باره ی ماهیت رژیم، رسانجام با جدائی گروهی از فدائیان از سازمان، که با 

حفظ ناِم اصلی »چریک های فدایی خلق ایران« به نام»اقلیت« شناخته شدند، به 

اولین انشعاِب عمده در تابستان 13۵9 انجامید. بدنه ی اصلی سازمان، تحت نام 

»سازمان فداییان خلق ایران )اکرثیت(«، به فعالیت ادامه داد. بعد از این انشعاب، 

ادامه ی بعضی اختالفات داخلی، سیاست های  رهربی فدائیان اکرثیت، به رغم 

مشابِه خط فکرِی حزب توده را تا انشعاب دیگری که بعدا رخ داد، ادامه داد. 

مسحور  و  مجذوب  را  اکرثیت  فدائیان  خمینی،  »ضدامپریالیست«بودن  تصور 

خویش ساخته بود. آن ها آیت الله را رهرِب انقالب به  شامر می آوردند و توده  هایی 

را که وی را به قدرت نشانده بودند تکریم و ستایِش می کردند. با این وجود، 

حمالت اوباشی که تحت هدایت مالیان با نام حزب الله از چند ماه پیش از خیزِش 

نهایی ای که منجر به سقوِط شاه شد، مبارزه ی خویش را علیه چپ ها آغاز کرده 

بودند، دم به دم افزایش می یافت. حمالت خمینی به سازمان فدایی و همه ی 

157.   کار )اقلیت(، »درباره ی ماهیِت طبقاتی دولت« )تهران، شامره ی 61، 13 خرداد 13۵9(.چپ 
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کمونیست ها، فقط 10 روز پس از انقالب، الت های حزب الله را تشویق کرد تا 

به فعالیت های جنایت باری علیه فداییان و دیگر سازمان های چپ دست بزنند. 

سازمان فدایی به رژیم نوپا پیشنهاِد کمک برای بازسازی کشور را داد که پذیرفته 

نشد. عالوه بر آن، ده روز پس از انقالب بهمن، سازمان فدایی از همه ی حامیان 

و نیرو های مرتقی خواست تا در راهپیامیی ای به سوی محِل اقامِت خمینی رشکت 

کنند. خمینی، که آن زمان به رهرِب چالش ناپذیِر کشور و انقالب تبدیل شده بود، 

پیامی  رادیویی فرستاد و به عموم مردم توصیه کرد تا با سازمان فدایی همکاری 

نکنند، چون آن ها مسلامن نیستند و دشمِن اسالم اند. سازمان که از این واکنِش 

خمینی بهت زده شده بود، راهپیامیی را تعطیل اعالم کرد.158 

رس  در  گمی  رهربان سازمان فدایی در باره ی ماهیت رژیم جدید و مسیری که انقالب 

اختیار کرده بود، از هامن آغاز و قبل از انشعابات داخلی ، به اتخاذ سیاست های 

متناقضی انجامیده بود. مثال، در حالی که نیرو های فدایی در حامیت از اقلیت های 

ملی ، علیه نیرو های دولتی و سپاه پاسداران اسالمی در ترکمن- صحرا و کردستان 

می جنگیدند، رهربی سازمان از ماهیت ضدامپریالیستِی رژیم سخن می گفت و به 

رهربی "روحانیون مرتقِی" در رژیم امید بسته و می کوشید تا با سیاست مامشات، 

نسبت به  یورش حکومت علیه حقوق دمکراتیک، از جمله حقوق و آزادی های 

زنان، رژیم را نرنجاند. رهربان سازمان، دفاِع از دمکراسِی سیاسی و احرتام به تنوِع 

دیدگاه  های سیاسی، اجتامعی و اخالقی را از اولویِت پایین تری نسبت به حفِظ 

اتحاِد موهوِم نیرو های ضدامپریالیستی می دانستند. قربانی کردن این حقوق در 

مقایسه با هدِف ضدامپریالیستی چندان اهمیت نداشت. در حقیقت، پوپولیسِم 

چِپ آن ها، با پوپولیسم راسِت خمینی در تکریم زندگِی ساده و ایده  های ساده ی 

 158.    A. Rahnema and F. Nomani, The Secular Miracle… p. 171.
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مردم کوچه و بازار یا هامن مستضعفین و کم اهمیت انگاشنِت دمکراسی، حقوق 

انطباق داشت.  و آزادی های فردی و حقیر شمردن روشنفکری و روشنفکران، 

به همین جهت، در حالی که اوباِش بسیج شده منی گذاشتند حتی یک تظاهرات 

خیابانی ، یک منایشگاه عکس و کتاب، و یا یک گردهام ئی فدائیان از گزنِد یورش 

جنایت بار آنان که با پاره آجر، چاقو، قمه و نارنجک دست ساز همراه بود، مصون 

مباند، سازمان فدایی - اکرثیت، حزب توده و بعضی دیگر از گروه  های چِپ به 

اسرتاتژی عجیب خود- انکاری و خود-فریبی ای که در قلب آن، حامیت از ایده  های 

آیت الله خمینی قرار داشت، روی آورده بودند. آنان به جای انتقاد از یورش آشکار 

ارتجاِع و سیاست های خشونت آمیز رژیم جدید و تالش برای ایجاد یک جبهه ی 

متحد، از آن جمله، پیوسنت به »جبهه دموکراتیک ملی« که پیگیرانه در این  جهت 

تالش می کرد، بر وفاداری سازمان به خمینی )رهرب توده  ها( و اراده ی سازمان در 

همکاری با نیرو های اسالمی  در باز سازی کشور تأکید می کردند. 

موضع سیاسی فدائیان اکرثیت، عقب نشینی ی آشکار سازمان بود از مواضع پیش 

از انقالب خود، یعنی زمانی که به  عنوان یک گروه زیر زمینِی کوچک خواستار 

آزادی های فردی و دموکراسی سیاسی بود. در حقیقت، سازمان چند هفته پیش از 

انقالب، در نامه رسگشاده ای به خمینی، نسبت به وجود گرایش های انحصار طلبانه 

و غیر دمکراتیک در جنبش، هشدار داده بود. این نامه، پس از نخستین هجوم 

سازمان  یافته ی حزب الله به هواداران فدائی و دیگر گروه  های مارکسیست که  

برای اولین  بار و به  صورِت علنی، با پرچم ها و شعار های کمونیستی در خیابان های 

تهران راهپیامیی کردند نوشته شده بود.159 خربگزاری فرانسه با اشاره به این رویداد 

و تظاهرات رنگارنگ چپ که »نقطه ی مقابل راهپیامیی های معرتضین مذهبی 

مذهبی  عنارص  بین  »شکاف  آشکار  نشانه ی  به  عنوان  آن  را  بود،   سیاه پوش« 

159.   کیهان، )۲6 دی 13۵7(
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به طور روز  افزونی مشهود  از زمان خروِج شاه،  ... که  ایران  و مارکسیست در 

است«، گزارش داده بود.160 نامه ی فدائیان به خمینی اعالم می کرد: »رفتار زشت 

برخی مدافعاِن دروغیِن خلق در ماه  های اخیر، رضورت دفاع از حقوق مردم و 

آزادی های دمکراتیک را در اولویِت برنامه ی همه ی آن هایی قرار داده است که 

برای ایرانی آزاد و دمکراتیک مبارزه می کنند.« در این نامه به خمینی اخطار داده 

شده بود که تحسین و پشتیبانی این سازمان از او، فقط تا زمانی ادامه خواهد 

داشت که »درک او از رشیعت اسالمی  و جنبش اسالمی  به  معنای ایستاده گی در 

مبارزه ی ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری باشد«. به عالوه، اگر »هدف از رویکرد 

به اسالم و آموزه  های آن رسکوب همه ی عقاید و اَشکال و اندیشه  های مخالف 

و به زنجیر کشیدن اندیشه  ها و احیای تفتیش عقاید و دستگاه  های رسکوب گری 

باشد، فدائیان آن  را محکوم می دانند«.161 

اما وقایعِ بعدی نشان داد، که محبوبیت و نفوذ کالم خمینی در میان »توده  ها« ، 

بود. هر چه   آنان ربوده  از  را  را فلج کرده و عقِل سلیم  پوپولیست های فدایی 

رِس  بیشرت  اکرثیت  سازمان  می افزود،  فدایی  به   خود  کالمی  به حمالِت  خمینی 

تسلیم فرود می آورد تا بتواند پیوندش با »توده  ها« و رهرب آن ها را حفظ کند.

»وظایف انقالبی« و حقوق زنان
از سنت  بر  آمده  با مسائل جنسیتی،  ارتباط  سیاست پسا-انقالبی  فداییان در 

مارکسیست-لنینیستی در باره ی ستم  دیده گی و ر هایی زنان بود که در فصل 

ویژهگی های  و  برداشت های خود  از  متأثر  طبعا  اما  رفت،  آن  سخن  از  پیش 

160.   Middle East Report, Nos 75/76 (March/April 1979) p. 32.

161.   هامن
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فرهنگی نیز بود. به عبارت دیگر، باور ها و کنش های چریکی پیشین، ایدئولوژی 

پوپولیستی - با تأکید ضد امپریالیستی یا جهان سومی، به اضافه ی ذهنیت سنتی 

فرهنگی و پیش - فرض های سکسیستی اسالمی نیز در شکل گیری سیاست فدایی 

در این خصوص تأثیر  گذار بود. گفتنی است که از آغاز مبارزه ی مسلحانه، زنان 

هم به عنوان نیروی کمکی، و هم به عنوان اعضای فعال نظامی در سازمان فدایی 

فعال بودند. بنابر یک بررسی در میان 3۴8 نفر از شهدای فدایی، 39 نفر زن 

بودند. نام های شامری از زناِن فدائی هم چون صبا بیژن زاده، سیمین و نرسین 

پنجه شاهی، رفعت معامران، نسرتن آل آقا، مرضیه اسکوئی، گلرخ مهدوی و... که 

در عملیات مسلحانه  یا به دست شکنجه گران ساواک کشته شدند ، در میان مردم 

از احرتام بسیاری برخوردار بود و هست. تعداد بیشرتی از زنان فدا ئی تا انقالب 

13۵7در زندان ماندند. اطالعات انتشار نیافته ای نیز حکایت از آن دارد که چند 

زن -به خصوص در یکی دو سال پیش از انقالب- مسئولیت خانه  های تیمی  را 

بر عهده داشته اند. در عین حال، وجود ارشف دهقانی در رهربی سازمان - که 

برادرش بهروز نیز از چهره  ها و شهدای فدایی بود - نشانه ی ماهیِت جنسیت زُدا 

و پیرشوی این سازمان قلمداد می شد. ارشف دهقانی به دست ساواک دستگیر و 

شکنجه شد، اما از زندان گریخت و کتابی  در باره ی مقاومِت قهرمانانه ی فدائیان 

در زندان ها نوشت. یکی از زنان انقالبی که از فعالیت های زیر زمینی جاِن سامل 

به در برده و تا پیش از باز داشت اش در اوایل دهه ی 13۵0، سال ها در خانه  های 

امن زندگی می کرده است، گزارشی از موقعیت زنان در این سازمان می دهد: 

»ارتباط من با سازمان، ابتدا از طریق گروه  های مطالعه برقرار بود. من جزوه  ها 

161.   هامن
162.    Abrahamian, Iran Between… p. 480.
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را تایپ و پخش می کردم، و از این جور کار های کمکی انجام می دادم. اما کم کم 

وضعیت سیاسی در جهتی تغییر کرد که حضور فعال زنان در مبارزه رضورت 

یافت. رفقا تصمیم گرفتند که ما به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم مستقال 

فعال باشیم. عالوه بر آن، امنیِت رفقاِی َمرد نیز مسئله ی ما بود. رشایط زندگِی 

آن ها بدون حضوِر زنان، مشکوک و غیر عادی جلوه می کرد. بنابراین، ما ]زنان[ 

به عنوان پوشش وارد صحنه شدیم.«163  

در  که  مبارزی  مرداِن  برای  امنیتی  ابتدا مالحظاِت  در  به بیان دیگر، دست کم 

خانه  های امن زندگی می کردند، موجب شده بود تا جایگاه این زنان از  نیرو های 

خدماتی به نیروی نظامی  فعال ارتقاء یابد. میهن قریشی، همرس بیژن جزنی، در 

باره ی سهِم خویش در مبارزه ی انقالبی و روابط اش با جزنی، چنین می گوید: 

»ما هر دو در یک دوره از دانشگاه فارغ  التحصیل شدیم. من در رشته ی فلسفه 

لیسانس گرفتم و بیژن در رشته ی حقوق. اما من خودخواسته متام مسئولیت های 

فعالیت های   به  آزادانه  بتواند  او  تا  گرفتم  بر  عهده  را  بچه   ها  و  خانه  داری 

انقالبی اش برسد. من پذیرفته بودم که ظرفیت و توانایی بیژن باالتر از من است  

و منی توانستم توقع داشته باشم که در کار های عادِی خانه و رسیده گی به بچه  ها 

با من  همکاری کند.«16۴ 

وقتی پرسیده شد که آیا توانایی های باالی بیژن به  قیمت چشم پوشی از منافع 

واقع،   داد:« خب، همین جور است. در  او جواب  نبوده،  توانایی های میهن  و 

یکی از رفقایی که نامزدش برای ازدواج با او رشط کرده بود که باید قبول کند 

تا سهِم مساوی در زندگِی روزمره و امور خانه داشته باشد، به نامزدش گفته 

163.  کتاب جمعه، »گفتگو با یک زن انقالبی«، )شامره ی 30، اسفند 13۵8(، صص. 100- ۵ . هم چنین بنگرید به کتاب: 
بازرگان، آرش  تا ۵0«، نوشته ی پوران  از جنبِش مسلحانه ی دو دهه ی ۴0  از مشارکِت زنان در بخشی  »خاطرات من 

)شامره ی ۲۵ و ۲6، پاریس، مارچ/می 1993(.
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بود که باید با من ]مهین[ نشست و برخاسِت بیش تری کند تا مسئولیت پذیری 

در  من  با  نامزدش  روزی  بگیرد. چند  انقالبی  یاد  مرد  یک  به عنوان همرس  را 

مخفی گاه زندگی کرد، و نحوه ی زندگِی من بر او تأثیر گذاشت، و تصمیم گرفت 

و  شدند  دستگیر  بعد ها  آن ها  دوی  هر  متأسفانه  کند.  ازدواج  نامزدش  با  که 

شوهر اعدام شد.16۵ 

میهن،  یک زن سیاسی متعهد بود که انرژی و فعالیت  عملی اش از  زماِن تأسیس 

سازمان فدایی در خدمِت این سازمان قرار داشت. او با تأسف از این واقعیت 

ِشکِوه داشت که سازمان همیشه بر نقش هم راهی او، و نه ظرفیِت انقالبی اش 

به عنوان یک فرِد مستقل تأکید داشت و پس از قتل جزنی تالش می شد او را 

وادار به سکوت کنند. یعنی مخالفِت وی با برخی از مسائل سیاسی نادیده گرفته 

می شد و مدام به وی گوشزد می کردند که او "مادر سازمان" است و باید مراقب 

حرکات اش باشد. معموال اقدامات یا نظراِت میهن را بی ارزش دانسته و به او 

می گفتند از روی عاطفه حرف می زند یا بیش از اندازه حساس است.166 

به عبارتی، سازمان فدایی که از نظر اسرتاتژِی سیاسی با جریانات چپ قبل از خود 

تفاوت داشت، از جنبه ی دیدگاه جنسیتی و مرد-ساالرانه ، تفاوت چشم گیری با 

پیشینیاِن خود نداشت. باید گفت که تفسیر زنان سازمان فدائی از واقعیت های 

اجتامعی،  سیاسی و اولویت بندی های انقالبی  نیز، غالبا تفاوتی با رفقای مرد 

نداشت. یک زن، برای این که جایگاِه معتربی در میان فدائیان کسب کند، ناچار 

بود جنسیت و منافع و خواسته  هاِی متامیز خود را کنار بگذارد و با زباِن مردانه و 

از دیدگاه مردانه به جهان بنگرد. زنان تنها به این طریق می توانستند در مبارزه ی 

16۴.   گفتگوی نویسنده با میهن جزنی )قریشی(، پاریس، جوالی 1990.
16۵.   هامن
166.   هامن



163

فدائیان خلق و برابری جنسیتی

اثبات کنند و نشان دهند که استعداد ها و توانایی های  انقالبی  ارزش   خود را 

یکسانی با رفقای مرِد خود دارند.

از  دلیرانه اش  فرار  و  مقاومت  به خاطر  انقالب  از  پیش  که  دهقانی«  »ارشف 

و  رنج  و  از-خود-گذشته گی  مناد  به  فدائیان ،  دیگر  مانند  و  بود  زبانزد  زندان 

»سازمان  مرکزی  کمیته ی  عضویت  به  که  بود  زنی  تنها  شد ،  بدل  ایستاده گی 

چریک های فدایی خلق« در آمد. بعد از انقالب، وی با دیگر رهرباِن فدایی در 

پیدا کرد، و سازماِن خود  مورد ماهیت رژیم جدید و مشی مسلحانه اختالف 

را برای ادامه ی مبارزه ی مسلحانه ایجاد کرد. پس از او، هیچ زِن دیگری وارد 

کمیته ی مرکزی نشد. »رقیه دانشگری«، یکی از اعضا ی قدیمی  و مورد احرتام 

ارشف  یافت.  ارتقاء  مرکزی  کمیته ی  مشاور  جایگاه  به  انقالب  از  پس  فدائی، 

دهقانی در کتاب اش که در اواسط دهه ی ۵0 ، در خارج از کشور منترش شد، پس 

از توضیح این که شکنجه گراِن او چه گونه سعی می کردند از او اطالعات بیرون 

بکشند، هم چون رفقای مرد، آزادی زنان را تنها در رابطه با مبارزه ی طبقاتی برای 

ایجاد جامعه ای می بیند که این آزادی ، به طور اتوماتیک آن چنان تضمین شده 

که جایی برای بحث در مورد آن  را باقی منی گذارد: »... وقتی زنی به خودآگاهی 

طبقاتی می رسد، دوشادوِش مردی که او نیز به خودآگاهی طبقاتی رسیده، یعنی 

خودآگاهی ای که او را به سوی نابودکردِن نظاِم فاسِد طبقاتی رهنمون می  شود، 

آن وقت او دیگر زنی نیست که ارزش های ارتجاعی دارد. وی انسانی آگاه است 

که خودش را وقِف ساخنِت نظاِم اجتامعی ای کرده که در آن همه ی انسان ها به 

انسانیت و رشافت خود دست می یابند. چنین زنی آگا هانه وارد مبارزه می شود 

جامعه ای  ایجاد  برای  انقالبی ...  مردان  و  انقالبی  زنان  ندارد.  ترس  چیزی  از  و 

می جنگند که در آن هیچ جایی برای چنین پرسش هایی نیست که آیا زن باید 

آزادی داشته باشد و آیا آزادِی زن چیِز خوبی است یا بد.«167  
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زِن انقالبی دیگری می گوید: »از زنان انتظار می رفت تا شهامت بیش تری از مردان 

نشان دهند تا برابر با رفقا به شامر آیند:پیش از ورودمان به سازمان، این گونه 

بود. می دانی که، ما مجبور بودیم نه تنها اثبات کنیم که از نظر سیاسی دگرگون 

شده ایم ، بلکه مثل مرد ها و حتی بیش تر از مرد ها آماده ی بریدن از  تعلقات 

هستیم، چون در جامعه ی ایرانی زنان بیش تر به خانواده و چیز های دیگر تعلق 

پیدا می کنند و وابسته می شوند.«168 

به  خاطر  مردان  فعالیت های  که  است  نهفته  باور  این  گفته  ها،  این  بطن  در 

آماده گی بیشرتشان برای هر گونه فداکاری، از جمله الویت دادن به مبارزه در 

مقایسه با پیوند های خانواده  گی ، سیاسی تر و بنا بر این، مهم تر و ارزشمندتر است. 

پس، زنان برای برداشنِت موانع، از جمله پیوند با خانواده، فقط یک گزینه پیِش رو 

داشتند، انکاِر زنانه گی شان و پیروی از الگوی مردانه. 

شاید چنین دریافتی، خاصیت رشکت در مبارزه ی چریکی مسلحانه بود. به تعبیر 

پیروی  و  مطلق  وفادارِی  مستلزم  مردان  به مانند  زنان ،  سیاسی  فعالیت  دیگر، 

کورکورانه از مقررات و خطوط تئوریِک حزبی  بود، امری که اغلب به بهای کنار  

از  گذاشنِت شعور سیاسِی و درک خود از جهت تحول سیاسی بود. دنباله روی 

خط حزبی،  تلویحا بدان معنی بود که زن تا زمانی که همه ی گروه  ها و طبقاِت 

استثامر شده و ستم دیده از قیِد روابط امپریالیستی و رسمایه دارانه ر ها نشده اند، 

باید منافع و خواسته  های مشخص خود به عنوان یک زن را نادیده بگیرد. در 

حقیقت همه ی مشکالِت زنان، از جمله ناخشنودی آن ها در عشق و ازدواج و 

روابط قدرِت دروِن خانواده ی ایرانی، به روابط رسمایه داری نسبت داده می شد. 

167.   ارشف دهقانی، چریک فدایی خلق رفیق ارشاف دهقانی سخن می گوید، )انتشارات جبهه ی ملی ایران خارج از 
کشور، 1971/13۵۲( صص. 3۲-3۴.
168.   »گفتگو با یک ...« ص. 101.
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بر این اساس، پیروزی در مبارزه ی طبقاتی و جایگزینی روابط رسمایه داری با روابط 

سوسیالیستی به طور اتوماتیک این مشکالت را خامته می داد. این بینش مکانیکی 

از سوئی ناشی از بی اطالعی از روابط جنسیتی در نظام های سوسیالیستی موجود، 

از انتقادات سوسیال - فمینیست ها از تنگنا های تئوریک مارکسیستی-لنینیستی 

در این باره بود. شاید بی اعتنائی به آموخنت و کسب دانِش روِز مارکسیستی را 

نیز باید در ارتباط با الویت های جنبش چریکی دید، یعنی تکیه بر عمل انقالبی 

سیاسی  پراتیک  مقابل  در  روشنفکرانه  فعالیت  که  مطالعه  شمردن  مردود  و 

شمرده می شد. بسیاری از باز مانده گان جنبش چریکی این واقعیت را به روشنی 

ابراز می کنند: »بزرگ ترین ضعف، ]جنبش[ پائین بودن آگاهی سیاسی کادر ها 

سیاسی  کیفیت  کادر ها ،  برخی  و  رهربان  از  تعدادی  به جز  بود.  آن  اعضای  و 

مجموعه  ی نیرو های این جنبش ضعیف بود. این نیرو هم دانشی اندک و هم 

تجربه ای ناکافی داشت. علت آن هم روشن است. این کاستی ها ناشی از خصلت 

این جنبش می پیوستند  افرادی که به  در پیش گرفته بودند.  مبارزه ای بود که 

بدون مطالعه ی کافی، و فقط با داشنت عزم و اراده و انگیزه برای ورود به کارزار 

مبارزه ، بدان می پیوستند.«169 باقر مؤمنی - پژوهشگر تاریخ نیز نداشنت تجربه ی 

سیاسی و آموزش اجتامعی و سیاسی را، به دلیل »ممنوع بودن کتاب و کتاب 

خواندن« در ایران زمان شاه ، و این که »کوچک ترین چیزی از نظر آموزشی وجود 

نداشت.« ذکر می کند.170 نکته این  جاست که شاید این بی اطالعی و نا آگاهی 

مبارزین در این زمینه، به خصوص چریک ها در داخل کشور، با توجه به رشایط 

169.   نگاه کنید به مصاحبه ی پرویز نویدی در کتاب مسعود فتحی و بهروز خلیق، بازخوانی جنبش فدائیان خلق: 
دارند.  اشاره  نکته  به همین  فدائی  بازمانده گان  از  دیگر  بسیاری  ایران، صفحات 1۲۴-1۲۵.  نوزائی چپ  در  چالشی 

)صفحات 1۲-11، ۲9، ۴۴،  117، 116-75 ، و 136.
17٠.    هامن، ص. 1۴۵
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زندگی در میان مرگ و زندگی ، و نیز وجود سانسور شدید انتشارات و مطبوعات 

در دوران پهلوی دوم، قابل درک بود، اما پذیرش آن در مورِد هواداران شان در 

خارج از کشور، که عمدتا دانشجو بودند و قاعدتا بیش تر در معرِض اندیشه و 

کنِش فمینیستی در غرب قرار داشتند و بسیاری شان نیز با همین محدودیت های 

نظری پس از انقالب به ایران آمدند، دشوار است. باید تأکید کرد که در واقع، 

پذیرش سمت گیری های کالسیک در این باره، و خصومت با ایده  های فمینیستی 

به شدت و اشکال گوناگون در میان هواداران سایر سازمان های سیاسی چپ نیز 

]و  بود  خاستگاِه جغرافیائی اش  فمینیسم،  علیه  اتهام  عمومی ترین  بود.  حاکم 

هنوز هم هست[، یعنی این که فمینیسم یک ایدئولوژِی غربی  است. )شاید اگر 

مارکسیسم یک ابداِع غیر غربی  بود، این دلیل برای بی اعتبار کردِن فمینیسم کم تر 

ریاکارانه جلوه می کرد.( 

ذکر این نکته نیز رضوری است که نفی روشنفکران و روشنفکری ، به عنوان عنرص 

مهم فرهنگ چریکی، در دوره ی پس از  انقالب و به ویژه پس از  این که بسیاری 

از روشنفکران نامدار به سازمان فدایی پیوستند و تخصص و دانش و امکانات شان 

را در خدمت فداییان گذاشتند، در این عرصه نیز خود را نشان می داد. توضیح 

آن که در جریان انقالب سازمان فدایی، و نیز پاره ای از دیگر جریاناِت چپ، عالوه 

بر کادر های قدیمی خود که از زندان آزاد شده بودند، مقوله جدیدی از کادر ها 

و اعضاء و هوادارن را به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد تشکیالت خود کردند. 

این گروه از روشنفکراِن چپ به نسبت کادر های قدیمی که طی سال ها زندان 

امکانات محدودی داشتند، از امکانات علمی و پرورشی بیشرتی در ایران و یا 

در خارج بهره مند شده بودند، و در عرصه  های مختلف نظری و تخصصی در 

موقعیت برتری بودند، اما پرورش مبارزاتی، تشکیالتی و عملی نداشتند، و از 

بوته ی آزمایش های سخت بیرون نیامده بودند. هیچ  یک از دو گروه به خاطر 
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کمبود های خود مورد اعتامد گروه دیگر نبود. کادر های قدیمی  اعتامدی به این 

روشنفکراِن آزمایش نداده، از خود نشان منی دادند، و "روشنفکران" نیز به خاطر 

کمبود دانِش نظری و تجربه ی حرفه اِی کادر های قدیمی، اعتامدی به نظرات 

را  آن ها  می توان  که  کادر ها  از  متفاوت  گروه  دو  این  »ترکیب  نداشتند.  آن ها 

نامید، می توانست سازمان های  انقالبی«  و »حرفه ای های  »انقالبیون حرفه ای« 

چپ را تا حدودی برای قبول مسئولیت های سیاسی خود آماده تر کند. اما این 

امتزاج، به خاطر بی اعتامدی دو مقوله ی کادر ها هرگز صورت نگرفت، و رهربی 

این سازمان ها که متاما در دست انقالبیون حرفه ای بود، مجال استفاده ی جدی از  

نیروی فکری وسیعی که در اختیارش قرار گرفته بود را نداد.«171 

خواسته  های  و  ستم دیده گی  طرح  برای  فدایی  سازمان  سوی  از  قدمی که  تنها 

متامیز زنان برداشته شد، ترجمه ی »منشاء خانواده«، اثر انگلس )به فارسی(در 

اواخر دهه ی ۵0 بود، چون باور بر این بود که نظریه پردازاِن کالسیک مارکسیست، 

حقیقِت ستم دیده گِی زنان را کشف کرده و به بحث گذاشته و راِه پیِش رو را 

نشان داده بودند. از نظر آن ها آثار انگلس و ببل و زتکین توضیح نهائی تئوریک 

در باره ی ستم دیده گی زنان را ارائه داده بودند. آزادی زنان از  طریق مبارزه ی 

مردان و زناِن طبقه ی کارگر علیه دشمِن واحد، یعنی رسمایه داری، عملی می شد. 

کارگر هیچ هویت و متایِز ویژه ای  طبقاِت  منافعِ  از  زنان جدا  این روایت،  در 

ندارند. 

نپذیرفنِت فمینیسم یا هرگونه تحلیِل زن-باورانه ی دیگری، فراتر از آثار کالسیک 

مارکسیستی از ستم دیده گِی زنان، زمانی مشکل ساز تر شد که مبارزه دیگر رصفا 

نظری و تئوریک نبود. هیبت غفاری - عضو قدیمِی سازمان، عضو کمیته ی مرکزِی 

171.   سعید رهنام، تجدید حیات سوسیال-دموکراسی در ایران، انتشارات باران، 137۵، ص 39.
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سازمان پس از انقالب ، موضعِ سازمان در باره ی مسائل زنان، وقتی که سازمان 

فدایی تبدیل به اصلی ترین مدعِی سیاسی شده بود را یک »غیر ِموضع« می خواند: 

»برای داشنت موضعی در باره ی یک مسئله ی سیاسی، اول باید تحلیلی از آن مسئله  

داشت. واقعیت این است که مسئله  ی زنان برای ما هرگز  یک مسئله  ی جدی 

نبوده است. امروز هم همین طور است. ما فهِم کاملی از ابعاد ستم دیده گِی 

زنان نداریم. از قدم هایی که باید بر می داشتیم تا مشکل ]ستم دیده گِی زنان[ را 

حل کنیم نیز آگاه نبودیم. فهِم ما بسیار انتزاعی و کلی و فوق العاده سطحی 

بود. امروزه هم همین طور است. به همین دلیل، باور دارم زنان باید مبارزه شان 

را ادامه دهند و در عین حال ما را آموزش دهند و وارد این مبارزه کنند.«17۲ به 

همین خاطر بود که سازمان فدایی در دوره ی پس از انقالب گرفتار این چالش 

بود که چه سیاستی در قبال روابط جنسیتی داشته باشد و چه گونه نیرو های 

خود را حوِل پیگیری خواسته  های عاجل و اعرتاضات زنان بسیج کند. دقیق تر 

بگوییم؛ پس از انقالب، سازمان نیاز و التزامی  به پرداخنت به مسائِل خاص زنان 

احساس منی کرد. بنابراین، وقتی هزاران زن در چند هفته ی اوِل پس از  انقالب 

به خیابان ها ریختند و به حجاب اجباری اعرتاض کردند، رهرباِن سازمان غافلگیر 

شدند. این واکنش زنان به فرمان حجاب خمینی، رهرباِن سازمان را به فکر فرو 

برد و وادارشان کرد تا موضعی بگیرند. اما حتی در آن مرحله نیز سازمان فدایی 

حمله ی کوردالن مذهبی به زناِن بی حجاب را، تهدیدی جدی علیه همه ی حقوقی 

که زنان در دهه  های پیش کسب کرده بودند ندید. این بحث نیز مطرح نشد 

که حق انتخاب پوشش، به عنواِن بدیهی ترین حِق زنان در کنرتل بدِن خویش، 

یک حِق اساسِی برشی است. بی تردید سازمان فدایی نسبت به تحمیِل حجاِب 

17٢.   گفتگوی نویسنده با هیبت غفاری، عضِو پیشین کمیته ی مرکزی و دفرت سیاسی فدائیان، پاریس، ژوئن 1990.
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اسالمی  یا حمله ی فیزیکی به زناِن بی حجاب معرتض بود. اما از بسیج زنان علیه 

حجاب اجباری و راهپیامیی های اعرتاضی و نشست ها و بَست نشینی های آن ها 

حامیت جدی نکرد، قاعدتا به این دلیل که حجاب دغدغه ی زناِن زحمت کشی 

که معموال محجبه بودند نبود. افزون بر آن، این تصور حاکم بود که اعرتاض های 

زنان، توجه را از مسائِل "واقعی" یعنی مسائِل رضوری تِر جنبِش ضد امپریالیستی 

منحرف می کرد.

از  راهپیامیی اعرتاضی  با زنانی که پس  پیامی برای اعالِم همبسته گی  سازمان 

کرده  برگزار  ادبیات  دانشکده  تاالر  در  که  نشستی  در  اجباری  حجاِب  علیه 

)ارگان  کار  نرشیه  ی  دوم  شامره ی  در  سازمان  رسمی تر  موضعِ  فرستاد.  بودند 

و  مردان  برابری حقوقی  که  می کرد  تصدیق  مقاله  شد.  منترش  رسمی سازمان( 

زنان باید احیا شود، اما علیه دل مشغولِی بیش از حد به مسئله ی حقوق زنان نیز 

اخطار می داد. پیام این بود که هیجان و تحرِک الینقطع )و نه اعرتاض سیاسی!( 

در بین زنان، توطئه ی نیرو های مرتجع و امپریالیست است که می خواهند بین 

که  مسائلی  به  غیر همدالنه  نگرش  این  بیاندازند.173  انقالبی  شکاف  نیرو های 

دغدغه ی بسیاری از زناِن طبقه ی متوسط بود، به عنوان موضع اصلی فدایی ها در 

باره ی حقوق زنان باقی ماند. یک بار هم پیش نیامد که رهربِی سازمان حجاِب 

اجباری یا حذف زنان از برخی حوزه  های آموزشی و مناصب را غیر ِقابل قبول 

حمله ی  وقتی  حتی  بداند.  زنان  فردی  آزادی های  و  انتخاب  حِق  از  تخلفی  و 

آشکار و سازمان یافته ی حکومت به حقوِق زنان و آزادی های فردی جایی برای 

بد - فهمی  و تفسیر نادرست نیّاِت حکومت به جا نگذاشته بود، نیز این موضع 

اسرتاتژیک تغییری نکرد. در پروسه ی اجرای برنامه  های سازمان یافته ی حکومت 

173.   کار )۲، ۲۴ اسفند 13۵7(.
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از عرصه  های اجتامعی به هر  بیرون راندن زنان  برای احیای رشیعت اسالم و 

قیمتی، نیز موضعِ فداییان تکان نخورد، یا رصفا به خطر آن در ایجاد شکاف بین 

نیرو های انقالبی  اکتفا شد.

یک سال پس از راه پیامئی اعرتاضی زنان علیه حجاب، در روز جهانی زن در 13۵8، 

مقاله ی  کوتاهی در نرشیه ی کار، در نقد سیاست دولت موقت باز رگان و صدا و 

سیامی جمهوری اسالمی  در به رسمیت  نشناخنت و غربی  انگاشنت روز جهانی زن 

منترش شد. اما مقاله، هم سو با بینش حکومِت اسالمی  از اعرتاضات و تظاهرات 

زن ها در ساِل قبل اعالم داشت: »ساِل پیش، در روز 8 مارس، پس از بیانیه ی 

آیت الله خمینی مبنی بر این که زناِن کارمند در وزارتخانه  ها باید حجاب اسالمی  

بودند، سعی کردند  طبقه ی رسمایه دار  به  وابسته  که  زنان  از  گروهی  بپوشند، 

تظاهرات و اعرتاضاِت سیاسِی زناِن مرتقی و انقالبی  را منحرف سازند و محتوای 

انقالبی  روز بین املللی زن را تغییر دهند. خوش بختانه، زناِن آگاه و مبارز ایران، 

نفوِذ زنان لیربال و حتی مشکوک در میان خود را شناسایی کرده و خطِر نیرو های 
ضد انقالبی  را در آن زمان خنثی ساختند.« 174

این هامن موضع روحانیون بود که می کوشیدند زنانی را که به حجاب اجباری 

سازد.  بی اعتبار  می دادند  نشان  ایستاده گی  آن  برابر  در  و  می کردند  اعرتاض 

مرشوعیت  زنانی که  دانسنت  رسمایه دار  طبقه ی  نشانده ی  دست  و  »مشکوک« 

تحریف  تنها  نه  بودند،  کشیده  چالش  به  را  پوشش  نوع  تعییِن  برای  خمینی 

واقعیت بود، بلکه از نظر سیاسی نیز خطا بود چون مقاومت علیه تجاوز رژیِم 

جدید به آزادی های فردی را تضعیف می کرد. مقاله، مخالفان حکومت اسالمی، 

به ویژه هواداران سازمان فدایی را نسبت به ماهیِت حقیقِی اتفاقات پسا-انقالب، 

174.   کار، »به افتخار روز بین املللی زن«، )۵0، ۲۲ اسفند 13۵8(.
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و به ویژه در مورد انتخاِب پاسخ درست به تجاوزات بنیادگرا ها به حقوق زنان 

و آزادی های فردی دچار رس در گمی  و مرعوب می کرد. تبعا انتقاد از مطالباِت 

فمینیستی و بورژوا دانسنت فمینیست ها کمک بزرگی به بنیادگرا های اسالمی  

بود تا اساسا رسیده گی به نگرانی های ویژه ی زنان ، و به خصوص اجبار به حجاب 

بدتر،  آن  از  کنند.  انقالب حذف  از  اجتامعی پس  اولویت های سیاسی و  از  را 

سازماِن فدایی شتاب زده جزوه ای در باره ی نقش زناِن بورژوا در کودتای 1971 

شیلی علیه رئیس جمهور سوسیالیست آن کشور، سالوادور آلنده منترش کرد. این 

تصمیم، تصادفی نبود و نشان می دهد که رهربان سازمان، چه ارزِش ناچیزی برای 

مبارزه ی حقوقی زنان یا مقاومِت زنان علیه رژیِم جدید قائل بودند، و چه گونه 

به سیاست رژیم در بی اعتبار کردن مقاومت زن ها ، حتی از  لحاظ ایدئولوژیِک،  

یاری رساندند. تصادفی نبود که جمعیت اوباش و عمدتا بی سواد حزب الله، که 

فاقد کم ترین اطالع یا تجربه ی سیاسی بودند، یک َشِبه کارشناس کودتای شیلی 

شدند و در تظاهرات خیابانی شعار هایی علیه چپ و زنان رَس می دادند که الهام 

گرفته از حوادث شیلی بود. 

یاد آوری این نکته الزم است که مقاله ی مورد بحث نرشیه کار، یک سال بعد 

از  انقالب نوشته شده بود. در آن زمان، زنان بسیاری از دست آورد های حقوقی 

اسالمی  مقررات  و  قوانین  بودند.  داده  دست  از  را  پهلوی  دوران  اجتامعی  و 

سیاست  و  کرده،  محدود  به شدت  را  زنان  استخدامِی  و  آموزشی  فرصت های 

محرومیت زنان از عرصه ی هرن و ورزش و حوزه  های تفریحی آغاز شده بود. این 

دوره  ی مهمی  از مبارزه ی سیاسی پس از انقالب در ایراِن بود. رژیم جدید که 

هنوز به طور کامل استقرار نیافته بود، حمله ی نظامِی بزرگی علیه مردم کردستان 

انجام داده و از جت های فانتوم و هلیکوپرت ها علیه مردم غیر نظامی  استفاده 

کرده و هزاران تلفات بر جای گذاشته بود. رژیم، هراسان از افزایش شامر و نفوذ 
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سازمان فدائی و نیرو های چپ و اپوزیسیون اسالمی، به طور کلی فعالیت های 

محدود  را  مستقل  نرشیات  انتشار  و  بیان  آزادی  و  اجتامعات  آزادی  سیاسی، 

ساخته بود. حمالِت حزب الله )که حال به شکل سازمان  یافته ، تحت رهربی »حزب 

جمهوری اسالمی« بسیج می شدند( برگزاری تظاهرات آرام را برای فدائیان و دیگر 

سازمان های کمونیستی و مجاهدین خلق ناممکن ساخته بود؛ ستاد های فدایی 

و مجاهدین، که پس از آخرین خیزِش مسلحانه در سال 13۵7 برپا شده بودند به 

تعطیلی کشانده شده و به اشغاِل سپاه پاسداران اسالمی در آمده بودند. سازمان 

فدائی هنوز از احرتام و محبوبیت نسبتا زیادی در میان نیرو های سکوالر طبقات 

مختلف جامعه برخوردار بود؛ دفاع از دمکراسی و آزادی های فردی، و مقاومت 

علیه ارتجاع اسالمی  رضورت حیاتی داشت؛ اما زباِن پوپولیستی رادیکال خمینی 

شاید  یا  را رسمست  پوپولیستی  او، چِپ  از  توده  ها  بی قید و رشط  و حامیِت 

فلج کرده بود. به رغم نشانه  های برآمِد بنیادگرایی اسالمی  و افزایِش ثباِت رژیم، 

فدائیان با گفتامِن توجیه گرانه، خطِر تََعّصب و کوته فکرِی اسالمی ، خطری که 

در حال زدودن اهداف و دست آورد های انقالب بود را به حال  خود ر ها  کردند. 

انقالبی که قدرمتندترین و همه گیر ترین شعار هایش دمکراسی، آزادی های سیاسی 

و فردی بود، به دسِت واپس نگرترین نیرو های تاریِخ ایران در حال سقوط بود. 

اما دغدغه ی سازمان فدایی این بود که با مطرح کردن حقوق شخصی و فردِی 

زنان، واکنِش رژیم را بر نیانگیزد. یعنی سازمان به خاطر اهداف "مهم تر" سیاسی 

و منافعِ دراز مدِت مبارزه ی ضدامپریالیستی ، آگا هانه از سخن گفنت در باره ی 

زندگی زنان در حکومت اسالمی  و روابط بین دو جنس که رژیم در چارچوب 

رشیعِت اسالمی  تعیین و تبیین کرده بود اجتناب می کرد. اغراق نیست اگر در 

این فرایند، از نقش مخرب نیرو های به اصطالح مرتقی و پیش رو که به رژیم 

سیاسی   مواضع  بگوئیم.  بودند سخن  بسته  کاذب  امیدی  آن  حامیاِن  و  جدید 
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مبهم و ساز شکارانه ی فدائیان در برخورد به رسکوب حقوق و آزادی های فردی 

و سیاسی و حقوق زنان، به جای بسیج مقاومت آزادی خواهان در برابر تجاوزات 

آزادی خواه  و  نیرو های سکوالر  سیاسی  انفعال  یا  نومیدی  به  حکومت جدید، 

انجامید. این سیاست به اسالم گرایان امکان داد تا گفتامِن ضدامپریالیستِی چپ 

را تصاحب کرده و وارد روایات خود کنند؛ تخطئه ی تحوالِت اجتامعی و قانونی 

پیش از  انقالب در حقوق زنان را گسرتش دهند؛ و راه حِل اسالمی  را به عنوان 

تنها آلرتناتیو واقعی آن تحوالت ارائه دهند. 

تهران  آیندگان،  انتشار روزنامه ی مرتقی ضد حکومتی   کردن  دنبال ممنوع  به  

صحنه ی جنگ های خیابانی بین نیرو های سکوالر و چپ که به فراخوان »جبهه 

و  پاسداران  سپاه  با  بودند،  آمده  خیابان  به  و  داده  پاسخ  ملی«  دموکراتیک 

حزب الله شده بود و طبق گزارش منابعِ حکومتی، دست کم ۲70 نفر در این 

زد و خورِد خون بار در بیامرستان ها بسرتی شده بودند.17۵ به عالوه به بهانه ی 

نیاز به »انقالب فرهنگی«، قدم های حساب شده ای جهت عرفی زدایی از آموزش 

و پرورش و بسنِت دانشگاه  ها برداشته شده بود. سوسیالیست ها و کوشنده گاِن 

ضدحکومتِی رسشناس ربوده و شکنجه و کشته می شدند. »شورا های کارگران و 

کارمندان«، سازمان های مردمِی مشارکِت دمکراتیک در مدیریِت اموِر صنایع و 

ادارات برچیده می شده و به جای آن ها شورا های قالبی  حکومتی تحت عنوان 

شورای اسالمی  ایجاد می شد.176  

سئوال این  است که چرا یک سازمان سیاسی که بیش از یک دهه برای آزادی 

17۵.   کیهان، )۲۲ مرداد 13۵8(.

176.   درباره ی شوراهای محل کار پس از انقالب در ایران، بنگرید به: 

S. Rahnema, ‘Work Councils in Iran: The Illusions of Workers’ Control’, Industrial and Economic Dem-

ocracy: An International Journal, 13, Febrary 1991.
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جنگیده و خرسان های وحشتناکی را متحمل شده بود، نتوانست متوجه خطر 

سازمان،  رهربان  شود؟  انقالب  برای  اسالم گرا  بنیادگرایان  کور دالنه ی  خشونت 

مالیان  تالش  و  واپس گرا  اسالِم  خطر  ایران،  ساله ی  یک صد  تاریخ  به  بی توجه 

در مقاطع مختلف تاریخی ، برای برقراری مجدد کنرتِل روحانیون بر جامعه و 

سد کردن سیاست های سکوالر در همه ی زمینه  ها را ندیدند. گفتامِن پوپولیستی 

با هیسرتی ضدامپریالیستی سبب شده بود تا همه جا به  دنبال »متحدان طبیعی« 

خود در میان "نیرو های تندروی اسالمی" بگردند. موضعِ سیاسِی فدائیان در دوره ی 

پس از انقالب، به خصوص پس از انشعاب ، در حقیقت پس رفتی فاجعه بار از 

اسرتاتژی جنبش های ملی و سوسیالیستِی ایران در نیمه ی نخست قرن بیستم و 

مبارزاِت دیرپای روشنفکراِن ایرانی علیه مداخله ی مالیان در زندگی اجتامعی و 

سیاسِی کشور بود. این موضع سیاسی هم چنین پشت کردن به آرمان پایه گذاران 

هدِف  به خاطر  آرمان شان،  کلی  اصوِل  رس  بر  هیچ گاه  که  بود  فدایی  سازمان 

پیش برد مبارزه ی ضد امپریالیستی، مصالحه نکردند. برای مثال، در طول جنگ های 

چریکِی اوایل دهه ی ۵0، وقتی فدائیان و مجاهدین هدِف اصلِی ساواک بودند، 

جزنی و دیگر فدائیان به خاطر رضورت اتحاد علیه رژیِم شاه ، تفاوت های اصولی 

نگرفتند.  نادیده  را  اسالمی  و مجاهدیِن  مابین سوسیالیست ها  ایدئولوژیِک  و 

بیژن جزنی علیرغم باورش به رضورت همکاری نیروهای پیش رو با متام نیروهای 

خلقی ضد دیکتاتوری، از آن جمله روحانیت در عین حال، معتقد بود که »باید 

از دنباله روی ایدئولوژیک‹ رشوه دادن ایدئولوژیک و باصطالح جلب این عنارص 

را حتی  از مذهب  انتقادات  اش  او  به هر قیمت، خودداری کرد.«177  نیروها  و 

زمانی که در زندان بود ادامه داد و در رساله ای با عنوان »مارکسیسم اسالمی 

یا اسالم مارکسیستی« تالش کرد سوسیالیست ها را از خطر هژمونی روحانیون 

177.   کلیات بیژن جزنی، مهرماه 13۵۵، ب.ج، ص 18۴.
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بر جنبش ضد شاهی آگاه سازد.178 وی در نقد تفاسیر مدرن از اسالم پیش بینی 

کرد که اقدام برای احیای اسالم به دسِت روحانیوِن مرتجع انجام خواهد شد. 

به  نظر جزنی، تالش برای مدرن کردِن اسالم بیهوده بود. او می نویسد: »خوانِش 

ایده  های مرتقی از دروِن قرآنی که نه تنها به فئودالیسم، بلکه به برده داری و 

ستم دیده گِی زنان مرشوعیت می دهد، تحریفی از منِت اصلی بیش نیست.«179 وی 

ادامه می دهد که به همین دلیل، چپ هم باید علیه رژیم شاه بجنگد و هم باید 

سعی کند تا به توده  ها در باره ی ماهیِت حقیقِی دین آموزش دهد.

با این حال، نسل جدید رهربی فدائیان پس از انقالب ، شامل بسیاری از کسانی بود 

که به خطوط پوپولیستی جذب شده بودند و هیچ توجهی به نقد های مرتقی، 

انسان - محور و سکوالر از دین و ایده  های مذهبی  نداشتند. عدم تعهد نسبت به 

حفظ هامن دست  آورد های ناچیز اجتامعی - فرهنگِی سکوالر، در نرشیه ی اصلی 

این سازمان )کار( و مقاالتی که به موضوع حقوق زنان می پرداختند، و هم چنین در 

بیانیه  ها و نامه  های رسگشاده ای که در سال نخست انقالب تهیه شده بودند، خود 

را نشان می داد. برای مثال، بین ماه  های اسفند تا تیر 13۵8، در دوران کوتاه فعالیت 

علنی گروه  های سیاسِی غیر مذهبی ، فدائیان نامه  های رسگشاده ی زیادی در اعرتاض 

به رسکوب کرد ها و ترکمن ها و عرب های ایران، و بیانیه  های بی شامری در دفاع 

از مطالباِت کارگران و آموزگاران و بی کاران و جریان های دیگر، به نخست  وزیر 

)بازرگان( نوشتند. اما هیچ بیانیه ای علیه حمله  های مداوم رژیم به حقوق زنان 

)از جمله، الغای قانون حامیت خانواده به دسِت شورای انقالب( نوشته نشد.

در نخستین ساِل انقالب، چند مقاله در کار در رابطه با زنان منترش شد، هر چند 

مضمون آن ها تقریبا همیشه تکرار هامن روایات قدیمی کلی و انتزاعی سنتِی 

178.   کنکاش، )بهار 1367(. شامره ی 3/۲، صص. 3-8۲.  
179.   E. Abrahamian, (1989) op. cit., pp. 6-155.
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چپ در باره ی ر هایی زنان بود. به بیان دیگر، مطالباِت فدائیان در باره ی حقوِق 

تحِت  و  داخلی  اختالفات شدید  درگیر  در خاورمیانه   - کشوری  ایران  در  زنان 

حکومت یکی از آشتی ناپذیرترین و واپس گرا ترین روایات اسالمی، هیچ تفاوِت 

کیفی با مطالباِت سوسیالیست های آملان یا روسیه ی اوایِل سده ی بیست نداشت. 

هیچ تالشی برای طرح حقوق زنان در چارچوب ایرانی - اسالمی، و تحلیل عواقب 

سیاست های رژیم مالیان که با متام نیرو، احیای سنت ها و ارزش های  سده ی هفتم 

میالدی را آغاز کرده بود منی شد. سازمان فدایی از این لحاظ، حتی به پای حزب 

توده هم منی رسید. با آن که حزب توده نیز مانند فدائیان، زنان را عمدتا به عنوان 

اعضای یک پرولتاریای ستم دیده می دید، و بر ویژه گی طبقاتِی ستم دیده گِی زنان 

تأکید داشت، اما در اولین سال انقالب ، ارگان مرکزی حزب )مردم( از مطرح کردن 

اخبار و طرح مسائل مربوط به حقوق زنان، از جمله، درباره ی ممنوعیت زنان در 

منصب قضا، پایین آوردن سن قانونی ازدواج برای دخرت ها و خرب بَست نشینی زنان 

معرتض در وزارِت دادگسرتی خودداری منی کرد. البته روزنامه ی مردم از حقوق 

زنان در مقام همرس و مادر سخن می گفت و خواستار ابطاِل بند هایی از قانون 

 و قانون »حامیت خانواده« بود که به نظر این نرشیه به فرمان  مدنی قدیمی 

در عین حال،  بکشانند.  برده گی  به  را  زنان  تا  بود  تصویب شده  امپریالیست ها 

خوا هان لغو چند -همرسی و ازدواِج موقت )ُمتِْعه( و قانونی کردن حقوق برابِر 

پدر و مادر برای حضانت از کودک و هم چنین تأمین حقوق زنان برای کار خارج 

از خانه و خواستار توقف اعدام زنان به اتهام فساد و تن فروشی بود.18٠ هیچ یک 

از این مسائل در هفته نامه ی کار مورد بحث قرار منی گرفت.

علیرغم این   که، حزب توده نیز به خاطر فریفته گِی پوپولیستِی نسبت به خمینی 

و متحدانش که از آن ها با عنوان »دمکرات های انقالبی« یاد می کرد، به تبعِ 

18٠.   مردم )96، ۲8 آبان 13۵8(.
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سیاست های شوروی، سیاست فرصت طلبانه ای نسبت به رژیم جدید اتخاذ کرده 

و بسیار مراقب بود تا احساسات بنیادگرا ها را تحریک نکند. برای مثال، نرشیه ی 

مردم از  گفته  های خمینی در حامیت از  ورود زنان به سیاست نقل قول می آورد 

و گفته ی خمینی را برابرِی کامل در حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتامعی بین زن 

و مرد تفسیر می کرد. هدف، جلب توجه  خواننده گان به شباهِت دیدگاه  های 

خمینی و حزب بود که به قول آن ها »هامن اهداِف حزب  از بدو تشکیل نیز 

بوده است«.181 

مربوط  بند هایی  حاوی  که  جدید،  اساسی  قانون  طرح  انقالب،  اول  سال  در 

به حقوق زنان می شد، توجه  تقریبا همه ی گروه  های سیاسی را به خود جلب 

کرد. این مسئله در نرشیه ی كار نیز مورد بحث قرار گرفت و به طور مخترص 

و  بورژوازی  دیدگاه  تفاوت  بر  مقاله،  این  در  شد.  مطلبی  نوشته  این باره  در 

فقط  را  زنان  ر هایی  بورژوازی،  شد:  تأکید  زنان  ر هایی  خصوص  در  پرولتاریا 

در ظاهر فراهم می کند، اما در اصل زنان را به برده گی می کشاند و مانع از  

پیرشفت شخصیِت زنان می شود. فهم ما از ر هایی زن به کل متفاوت از  فهم 

بورژوازی است. ما باور داریم که از طریق مشارکِت زنان در مبارزه ی سیاسی 

و انقالبی  است که زنجیر های اسارِت آن ها پاره می شود و ظرفیِت انقالبی آن ها 

رشد می کند. پس، با به کارگیری ظرفیت انقالبی زنان در راستای تولید اجتامعی، 

زنان می توانند آزادی کامل شان را متحقق سازند.18٢ 

مقاله سپس اهمیِت نقشی را که زنان در انقالب ایفا کرده بودند، به عنوان سند 

توانائی زنان در ایفای سهم بزرگ آنان در پیرشفت اقتصادی جامعه و زندگی 

اجتامعی یاد آوری کرده بود، مرشوط به آن که از ظرفیِت آن ها در فرآینِد تولید 

181.   مردم )6۵، ۲۲ مهر 13۵8(.
18٢.   کار، )16، خرداد 13۵8(.
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استفاده شود. توصیه ی نویسنده گان این بود که قانون اساسی جدید باید این 

واقعیت های تازه را انعکاس داده و آزادی و برابرِی کامل زنان را در عرصه ی تولید 

در عرصه  های  زنان  بر حقوِق  زیرا هر گونه محدودیت  کند،  تضمین  اجتامعی 

سیاسی، اجتامعی ، اقتصادی، فرهنگی و قانونی، ظرفیِت تولیدِی زنان و بنابراین 

ظرفیِت اقتصادِی کشور را محدود می ساخت.183 این گفته  ها نه تنها نشان از یک 

درک انتزاعی و نامشخص از حقوق و آزادِی زنان داشت، بلکه حاکی از  بی اطالعی 

یا طفره رفنت از دغدغه  های مشخص و روزانه ی نیمی  از جمعیِت کشور و دیدگاه 

ابزار گرایانه و خام نویسنده گان نسبت به مسائل مربوط به حقوِق زنان بود. برای 

رشِد اقتصادِی کشور به نیروی کاِر زنان نیاز بود، و تنها به همین دلیل زن ها باید 

اجازه پیدا می کردند تا در زندگی اجتامعی و اقتصادی و سیاسی کشور مشارکت 

داشته باشند. برابری قانونی و اجتامعی زنان با مردان الزم بود تا آسان تر بتوان 

از کاِر زنان در خدمِت جامعه استفاده شود، جامعه ای که مردان در آن قدرت 

نا محدود و غیر قابل بحث داشتند. تلخی ماجرا در این بود که این نظر، به نام 

فدایی  نظریه پردازان  می شد.  ارائه  پرولتاریا  دیدگاه  از  و  زنان  حقوِق  از  دفاع 

و  قانونی  پیرشفت های  از  انتقادشان  که  بودند  فراموش کرده  و همدالِن آن ها 

اجتامعِی دوره ی پهلوی، که زندگی شامر زیادی از  زنان ایرانی را تغییر داده بود، 

به این علت بود که تحت سلطه ی روابط رسمایه داری و به خاطر نیاِز این نظام به 

کاِر ارزاِن زنان صورت گرفته بود. این روایت انکار ستم سیستامتیک بر زنان در 

ایراِن پیشا-رسمایه داری بود، و روشن منی کرد کدام دگرگونی سیاسی و اقتصادی 

ترقی خوا هانه ای در ایراِن پس از انقالب روی داده است که اکنون استفاده از کار 

ارزاِن زنان را توجیه پذیر می ساخت.   

183.   هامن.
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در جریان نخستین و تنها انتخابات پس از انقالب که نیرو های سکوالر و چپ 

هم می توانستند در آن رشکت کنند، »رقیه دانشگری« و چند نفر دیگر از  سوی 

سازمان فدائی کاندیدا شدند. دانشگری نیز مانند دیگر رهربان فدایی، کمپین و 

سخرنانی های خود را بر اساس پیشینه ی مشارکِت زنان در مبارزه ی سیاسِی پیش 

از  انقالب و مقاومِت قهرمانانه ی آن ها در زندان های شاه تنظیم کرد که خود او 

منونه ی بارز آن بود. تأکید وی بر این واقعیت بود که زنان ثابت کرده بودند که 

به رغِم متام کلیشه  ها، می توانند هم چون مردان تعهد و شهامت سیاسی داشته 

باشند. دانشگری به درستی تأکید قانون اساسِی جمهوری اسالمی  بر نقش مادری 

و توانایِی زنان در فرزندآوری را، توجیِه سیاسِت خانه نشین کردن زن ها دانست. 

اما جان کالم او هم چنان ملهم از سنت بلشویکی در باره ی حقوق زنان بود و 

تکرار فهرسِت وار مطالبات و برنامه ی فدائیان در مورد برابری زن و مرد، ایجاد 

کاِر  ازای  در  برابر  و دستمزِد  کارخانه  ها  در  زناِن زحمت کش  برای  مهد کودک 

برابر: »تنها هنگامی که جامعه بر اساس برابری بنا شده باشد می تواند برابری 

بین مرد و زن را متحقق سازد. یعنی، هنگامی که هیچ گروهی از گروهی دیگر 

دزدی نکند، یعنی، کارگران و رعیت ها و زحمت کشانی که کاِر پر مشقت می کنند 

و رسمایه داران و صاحباِن زمین که ]کار گروِه قبلی را[ چپاول می کنند. ...«184 

بی تردید تکیه ی مارکسیست های ایرانی و به ویژه فدائیان بر این نکته که طبقه ی 

اجتامعی، انتخاب ها و اختیار های زندگی زنان را تعیین می کند، بیان حقیقت بود. 

قطعا در نظام اجتامعی آشکارا و قانوناً پدرساالر ایران، زنان طبقه ی مرفه ، زنان 

طبقه ی کارگر و زنان متعلق به گروه  های نژادی و ملِی فرودست، به طور متفاوتی 

روابط جنسیت-محور را تجربه کرده و می کنند. موقعیت طبقاتی در این  که 

184.   کار، »سخرنانی های نامزدان فدائیان«، )۲۵، 1۵ مرداد 13۵8(.
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روابط جنسیتی چه گونه بر انتخاب های زندگی یک زن تأثیر می گذارد، اهمیِت 

کلیدی دارد. اما رهربی سازمان فدایی دچار هامن »نابینایی جنسیتی« بود که 

عارضه ی احزاب سنتی سوسیالیستِی قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بود. رهربی 

فدائیان، نه با ایده  ها و پیام های فمینیستی معارص آشنا بودند، و نه ُدگم های 

ایدئولوژیکی اجازه ی فراگیری مبانی فمینیستی را می داد. ایدئولوژی یا مطالبه ی 

منی پرداخت،  "زحمت کش"  زنان  دغدغه  های  به  مستقیم  به طور  که  سیاسی ای 

تحت عنوان نگرانی های بورژوایی، جدی گرفته منی شد. به عالوه، در درک بسیار 

محدود و اقتصاد -محور آنان از مطالبات و دغدغه  های »زنان زحمت کش« تنها 

خواست این طبقه ، حق کار و دستمزد برابر و مهدکودک بود. گوئی توده  های 

زحمت کش از مسائل شخصی مربوط به عشق ، ازدواج ، روابط جنسی ، خشونت 

خانه  گی و دیگر منود های روابط قدرت بین "زوج های زحمت کش" که از نو در 

چارچوب قانون رشیعت و باور های احیاء شده ی مذهبی  در حال تدوین بود، مربا 

بودند. در واقع برخالف درک آنان، به خاطر امکاناِت پرورشی محدود، سلطه ی 

مردانه و قدرِت آمرانه می تواند در خانوده  های طبقه ی کارگر شدیدتر، و حق 

انتخاب زنان زحمت کش در گزینش همرس و روابط جنسی و آزادی رفت و آمد در 

مقایسه با زنان طبقات مرفه و متوسط، محدودتر باشد. کنرتِل مردانه بر زنان و 

استفاده از حاصل کار و خدماِت جنسِی زنان نیز در خانواده  های کارگری رسمی تر 

و پذیرفته تر است. این امر فقط تا حدودی به خاطر منابعِ محدوِد مالِی زنان است. 

دل بسته گِی شدیدتری که در بین توده  های زحمت کش به سنت های قدیمی  و 

ارزش های اجتامعی و باور های مذهبی وجود دارد، به معنای سخت گیرِی بیش تر 

بنابراین،  است.  جنسیتی  نقش های  بودن  عریان تر  و  مردانه/زنانه  روابط  در 

سلطه ی ارزش های مردانه ای که اسالِم پدرساالر )تحت حکومت روحانیون پس از 

انقالب( احیاء کرده و رواج می داد، آشکارا  علیه منافع واقعِی زنان زحمت کش 
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بود. اکرث رهربان و روشنفکراِن چپ این نکته را یا منی دیدند، و یا تأیید آن را 

مغایر برخورد ِقداست آمیزشان به طبقه ی کارگر می دانستند.

ذهنیت چریکی و مسئله ی برابری جنسیتی
فرهنگ فدائیان منی توانست متفاوت از فرهنگ مردخوی masculine حاکم بر 

جامعه، با ستایش ارزش هایی مانند قدرِت جسمی، جسور بودن، و کنرتل عواطف 

و غیره باشد. به عالوه، فرهنِگ چریکی که بر آماده گی برای شهادت، ساده زیسنت، 

زُُمختی در رفتار و پوشش، خود-انضباطی، زندگِی زاهدانه و طرِد تن آسایی و 

بر  داشت،  تکیه  ازدواج  و  و عشق  و متنای جنسی  غریزه  لذت جوئی، رسکوب 

فرهنگ بخشی از سازمان حاکم بود. تجربه ی رنج ، به مثابه  عنرِص مهِم فرهنگ 

چریکی، هم به معنای آماده شدن فرد برای زندان و شکنجه و شهادت بود، و 

اکرث جنبش های  مانند  فدائیان،  رنجرب.  توده  های  زندگی سخت  درک  برای  هم 

اجتامعی  رسوم  و  سنت ها  دوباره ی  ارزیابِی  رضورت  به  توجهی  پوپولیستی، 

 و شناسایِی ویژه گِی پدر ساالر و سکسیست و غیر دمکراتیک نداشتند.  قدیمی 

به جای به چالش کشیدن این جنبه  های فرهنگ توده  ها، تحسین کننده ی این 

فرهنگ بودند و سعی می کردند تا در رفتار و لباس پوشیدن و عالیق و سلیقه، 

این  ترویج  دهنده ی  این جهت تقویت کننده و  از  باشند، و  دنباله ُرو توده  ها 

فرهنگ در بین جوانان بودند. عنرص مهم دیگر فرهنگ چریکی ، نفی روشنفکران 

و روشنفکری بود. واژه ی روشنفکر معنای بسیار منفی ای داشت و کوشنده گان 

سیاسی ای که با مبارزه ی مسلحانه و انقالبیون حرفه ای موافق نبودند، و یا با 

شیدائی پوپولیستی به توده  ها و متجید عقل و درایت توده  ها هم آوا نبودند، با 

این برچسب شناخته می شدند و از آن جائی که در مقایسه با دیگر کوشنده گاِن 

چپ، برخوردی تقریبا مذهبی  نسبت به فداکاری فردی و طرد عالیق و حقوق 
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فردی و ریاضت کشی و خود-انضباطی داشتند، منی توانستند پشتیبان حق انتخاب 

و آزادی فردی و استقالل و خود-مختاری زنان، یعنی مفاهیم کلیدی فمینیستی 

باشند. علی کشتگر، از رهربان فدایی پس از انقالب، عدم درک و حامیت سازمان 

از مسائل زنان در ایراِن پس از انقالب را این گونه توضیح می داد: »سازماِن چریکی 

ماهیتا یک جنبِش ریاضت کش است و با کسی که خود-انضباطی نداشته باشد 

موافق نیست. به همین دلیل، از نگاِه چریکی، زناِن خوش لباس ناپسند بودند. 

می خواهم بگویم که حتی زِن زیبا کمی  مشکوک بود، چون دقیقا مثل رشیعِت 

اسالم، زیبایِی زن می بایست زیر حجاب پنهان شود. از نگاه چریکی، زِن زیبا 

باید زیبایی  اش را بپوشاند. هرچه نا زیبا تر به نظر می رسیدی و هرچه پوشش ات 

شلخته تر، فدایی تر به نظر می رسیدی. این احساس در جنبِش چریکی عمومیت 

داشت.« 18۵ 

اسالمِی  فرهنِگ  و  فدایی  فرهنِگ  بین  توجه ای  قابل  شباهت های  واقع  در 

و  بردن  رنج  آن ها شهیدپرستیِ ،  مجاهدین وجود داشت. در فرهنگ هر دوی 

درد کشیدن ستودنی بود. اعضایی که زنده مانده بودند نیز فداکاری های بسیاری 

دنبال کردن  از  و  شده،  شکنجه  و  زندانی  درازی  سال های  آن ها  بودند.  کرده 

عالیق و متایالِت فردی رَس باز زده بودند. آن ها شهیداِن زنده بودند. اکرث  فدائیان 

قدیمی، از ازدواج و روابط عاشقانه خودداری کرده بودند، مبادا که این روابط 

آن ها را از فعالیت های انقالبی  باز بدارد. تصادفی نیست که پس از  انقالب شاهِد 

که  کسانی  و  بودیم،  سابق  سیاسی  زندانیاِن  بین  ازدواج  فوق العاده ی  افزایِش 

قبال به فکر بچه داشنت نبودند تشکیِل خانواده دادند. در واقع، پس از  انقالب، 

توصیه ی سازمانی ای به همین منظور صادر شد و تقریبا همه ی کادر های فدایی 

18۵.   گفتگوی نویسنده با علی کشتگر، عضِو پیشین دفرتِ سیاسِی سازمان فدایی، پاریس، ژوئن 1990.
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ازدواج کردند. در اکرث موارد، همرسان آنان یا عضو، یا هواداِر سازمان بودند. این 

ازدواج ها سیاسی و اغلب نشان دهنده ی یک تعهِد ایدئولوژیک بود تا عشق و 

عطوفت و دوستی ای پایدار که معموال انگیزه ی  ازدواج، حداقل در میان طبقه ی 

متوسط جدید بود.

هم فداییان و هم گروه  های اسالمی، تکیه ی زیادی بر نهاِد مادری داشتند، آن 

 را ستایش و ترویج  می کردند و در تبلیغات سیاسی خویش مورد استفاده  قرار 

می دادند. می توان گفت که این تأکید بر مناِد مادری ارزش های جنسیتِی اسالمی ای 

را باز  تولید می کرد که زنان را فقط در مقاِم مادر یا همرس سزاوار احرتام می داند. 

و  سلطه  و عمومِی  اَشکاِل خصوصی  میان  ارتباط  آن ها منی توانستند  واقع،  در 

تبعیِض جنسیتی را مشاهده کنند و تقسیِم جنسیتِی کار دروِن خانه  های شان را 

امری طبیعی می انگاشتند. به عبارتی، از نظِر اخالق سنتی و تقسیِم کار جنسی 

آشکار و نقش های مشخص جنسیتی در خانه  های فدائیان تفاوت چندانی با افراد 

غیر سیاسی وجود نداشت. زندگی شخصی برخی از زنان فدایی با زندگی زنانی 

تفاوتی  اصل  در  بودند  موقعیِت جغرافیایی  و  اجتامعی  در هامن طبقه ی  که 

نداشت. زِن ایده آل کسی بود که چه در پخت و پز و تیامرداری، یا نسخه برداری 

نیازهای شوهر،  به  از شوهر، رسیده گی  تایپ کردن، و چه در حامیت کردن  و 

فروتنی و انکاِر نفس و شکیبایی و وفاداری رسآمد بود. بسیاری از  این زن ها 

تابعِ خِط ایدئولوژیک و سیاسِی شوهران شان بودند. برخی به سازمان پیوستند، 

و گه گاه - بسته به این که شوهران شان چه جایگاهی در سلسله -مراتب سازمانی 

داشتند - مسئولیت های سازمانی بر عهده گرفتند. به ندرت پیش می آمد که در 

فعالیت ها یا دیدگاه  های سیاسِی خود، مستقل عمل کنند. این زن ها در بسیاری 

موارد یا همرِس فاُلنی بودند یا خواهِر بَهامنی.

مصاحبه  هایی که با برخی از  این مرد ها و زن ها انجام شده حاکی از  شباهت های  
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و   در حدود حقوق  نیرو های اسالمی  نیرو های چپ و  دیدگاه  های اخالق گراِی 

آزادِی زنان و ویژه گی های »زِن شایسته« است. یکی از هواداران سابِق فدایی، 

از مشاجراِت بی پایانی می گوید که بر رِس پوشِش مناسب برای زناِن جوانی که 

به  هم چنین  وی  می گرفت؛  شکل  می فروختند  خیابان ها  در  را  کار  نرشیه ی 

به هنگاِم  که  پیراهِن صورتی رنگی  به خاطر  که  اشاره می کند  مشاجره ی سختی 

فروش کار به تن داشت، بین وی و رفیِق ارشدش در گرفته بود.186 از زنان خواسته 

می شد تا لباس های ساده و تیره بپوشند، آرایش نکنند و از جواهرات استفاده 

نکنند. پوشیدِن رورسی نیز اغلب توصیه می شد. 

در تابستان 13۵8)1980(، حجاب اسالمی  در محل کار و نهاد های آموزشی برای 

همه ی زن ها اجباری اعالم شد. به فروشنده گان نیز دستور داده شد که به زناِن 

بی حجاب کاال نفروشند. این امر، هم زمان بود با انشعاب شاخه ی اقلیِت فدایی 

بازتاب   این باره،  در  اکرثیت(،  و  )اقلیِت  دو شاخه ی سازمان  از سازمان. موضعِ 

درک محدوِد هر دو گروه از حقوق زنان و به طور کلی دست کم گرفنت معنای  

نهائِی حجاِب اجباری برای حقوق دمکراتیک بود. هر دو گروه به طور ناخودآگاه 

به نوعی پیاِم فرهنِگ اسالمی  را انعکاس می دادند که  زن ها عامِل فساِد مرد ها و 

ترویج دهنده ی مرصف گرایی غربی و تسهیِل کننده ی نفوِذ فرهنگِی امپریالیسی 

هستند. نرشیه ی کار اقلیت، این بحِث تأمل برانگیز را راه انداخت که مبارزه علیه 

"فرهنِگ امپریالیستی" بخِش مهمی  از مبارزه علیه  امپریالیسم است. این مقاله 

اسالمی  که بر جنبه  های  پوپولیستِی  با موضعِ  اساسی  از مخالفِت  نشانی  هیچ 

فرهنگِی روابط امپریالیستِی سلطه تأکید می کرد، نداشت. مهم ترین عامل در 

پاک ساز ِی جامعه از بیامرِی فرهنگ امپریالیستی، پالودِن جمعیِت زنان - یعنی 

186.    گفتگوی  نویسنده با فرانک، هوادار پیشیِن فدایی، اوتاوا،  آگوست 1990.
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جمعیتی که مخزِن ناموِس جامعه است - از  نفوِذ این فرهنگ بود: » زنان، مانند 

رسمایه داری  و  امپریالیسم  سلطه ی  می خواهند  زحمت کش،  توده  های  همه ی 

آزادی متایلی  نام  تحِت  به بی بندوباری  زناِن زحمت کش  برود.  بین  از  وابسته 

برابرِی حقیقِی زنان و مردان را می خواهند، آن ها تحقِق حقوِق  ندارند. آن ها 

و  اجتامعی  و  سیاسی  فعالیت های  همه ی  در  کامل  مشارکِت  و  سیاسی شان 

اقتصادی را می خواهند.187 

کاِر اقلیت، با حامیِت اخالق  گرایانه و پدر ساالرانه  ای که از زناِن زحمت کش 

دنبال  آزادی،  »تحت ناِم  که  غیر  زحمت کشی  زنان  از  را  زنان  این  می کرد، 

از  بخشی  »به عنوان  اجباری  حجاب  می ساخت.  جدا  هستند  بی بندوباری« 

سیاست های ضد دمکراتیکی که جهت بیرون  راندِن زنان از فعالیت های اجتامعی 

وضع شده« محکوم بود. اما چون برداشت این بود که اعتامدی به زنان نیست 

که بتوانند منافعِ خود را باز شناسی کنند، و چون سیاسی نیستند،  به راحتی فریِب 

گروه  های سیاسی را می خورند، پس به زنان توصیه می شد که: »در حالی که علیه 

سیاست های ضد دمکراتیِک قدرِت حاکم مبارزه می کنند، باید علیه سلطنت طلبان 

و لیربال ها نیز جنگ کنند و چهره ی کریه و نیّاِت شوِم این حامیاِن کاذِب آزادِی 

زنان را که فقط وامنود می کنند مدافع آزادی زنان هستند افشا سازند«188 کاِر 

اکرثیت نیز حجاب اجباری را محکوم کرد: »طرح مسئله ی حجاب و مجبور کردِن 

زمانی که  در  و  می کند  تهدید  را  مردم  اتحاِد  اسالمی،  پوشیدِن حجاِب  به  زنان 

جبهه ی رسمایه داران لیربال با حامیِت امپریالیسِم آمریکایی سعی دارد تا همه ی 

دست آورد های انقالب را از بین بربد و جنبش دمکراتیِک ضدامپریالیستِی مردِم 

187.   کار )اقلیت(، 67، ۲۴ تیر 13۵9.
188.    A. Tabari and N. Yeganeh, In the Shadow of Islam: The Women’s Movement in Iran, London: Zed 

Press, 1982,  pp. 127-9
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ایران را شکست دهد، آب به آسیاِب امپریالیسِم آمریکایی و متحداِن داخلی اش 

می ریزد.189  

فدائیاِن اکرثیت نیز بر خود می دانند که از جانِب زن ها حرف بزنند و دغدغه  های 

آن ها را تفسیر کنند: »مبارزاِت قهرمانانه ی زنان میهِن ما نشان می دهد که از  

رضورِت مبارزه ی مداوم جهت ویران کردِن انگیزه  ها و ریشه  های فساِد اجتامعی، 

به خوبی  آگاه هستند. زناِن زحمت کش، زناِن روشنفکر، و همه ی آن هایی که در 

جبهه ی ضدامپریالیستی و با مردم هستند، همه گی علیه مناسباتی می جنگند که 

زنان را به عنوان »کاال« عرضه می کند...در حالی که ما از متام حقوِق دمکراتیِک 

توده  ها، از جمله حقوق برابِر زنان و مردان در متام عرصه  های اجتامعی حامیِت 

تام می کنیم، از متاِم زنان مبارز و آگاه می خواهیم تا نیرو های شان را جهت مبارزه 

با امپریالیسم و متحداِن داخلِی آن بسیج کنند.«19٠  

به راستی گویا این دو مقاله، که بخش های "رادیکال"  و  "سازشکار" سازماِن فدائیان 

آن ها را نوشته اند، به قلِم یک فرد به رشته ی تحریر درآمده. زناِن هوادار سازمان 

معنای نهائی توصیه  های سازمان در مورد حجاب را می توانستند چنین درک کنند 

که اگر زنان به کاال شده گِی بدن شان اعرتاض دارند، باید در برابر حجاب اجباری 

مقاومت نکنند. بر اساس نظر این رهربان، »انقالبی« بودن یعنی رصف نظر کردن 

از حقوِق فردی و برشی. نکته این است که مخالفت ها و دعوا های سیاسِی بین 

رهربان فدائی هرچه بود، ربطی به تفاسیر و برداشت های آن ها در باره ی حقوق 

زن نداشت. توصیه ی همه گی به زنان، پیوسنت به نیرو های "ضدامپریالیست" ، به 

تعریف فدائیان بود.

.189.   کار )اکرثیت(، )66، 18 تیر 13۵9(، ترجمه شده از کتاب طربی و یگانه.

19٠.   هامن
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جالب این جاست که وقتی بر رس مسئله ی روابط سازمان فدائیاِن اکرثیت با حزب 

توده و اتحاد شوروی، انشعاِب دیگری در سازمان اکرثیت روی داد ،191 هیچ تغییِر 

بزرگ یا حتی کوچکی در موضعِ کسانی که در رهربی سازمان جدید بودند در 

قبال مسئله ی حقوق زنان ایجاد نشد. بسیاری از مواضعی که فدائیان 16 آذر 

اتخاذ کردند نیز واکنشی و دنباله روی از سنِت نامیمون فدائیان بود. تلخ تر آن که 

چون در آن دوره یک گروه  یا کمیته ی زنان حتی در مقاِم یک زیر- شاخه ی فرعی 

نیز در این سازمان جدید وجود نداشت، کادِر رهربی نیز فشاری بر خود احساس 

نابرابرِی  قباِل جداسازِی جنسی،  در  آینده نگر تر  و  فعال تر  تا موضعی  منی کرد 

جنسیتی در آموزش، کار و ورزش و فعالیت های فرهنگی که هر روز بیش تر و 

بیش تر می شد اتخاذ کند. من، به عنوان یکی از کادرهای "اتحاد ملی زنان"خود 

تنها فعالیِت مربوط به زنان این بود که جمعی از  بودم که در آن دوره  شاهد 

زنانی که فعالیِت عمده ی سیاسی شان در کمیته  های دیگر سازمانی متمرکز بود، 

گه گاه فراخوانده می شدند تا مقاله ای کوتاه برای کاِر فدایی بنویسند. گاهی، 

مقاالت در نرشیه منترش می شدند یا به شکِل سانسور شده و تحریف شده چاپ 

می شدند.

می دهد  نشان  ایران،  انقالِب  از  پس  به طور کلی ،  چپ  و  فدائیان  رسنوشت 

بینانه و تشخیص محدودیت های تحول و پیرشفت در  واقع  تحلیل  که داشنِت 

جوامعِ جهان سومی  چه اهمیتی دارد. بی تردید، سازمان دهی مبارزه در رشایط 

انتخابی آسان و  از انقالب چندان ساده نبود و سازمان فدائی نیز  سیاسِی پس 

191.   در سال 13۵9، وقتی اکرثیِت کمیته ی مرکزِی فدایِی اکرثیت تصمیم گرفتند که این سازمان را منحل کرده و در 

حزِب توده ادغام شوند، بخشی از رهربی، همراه با بسیاری از اعضای کمیسیون های ویژه ی کمیته ی مرکزی با این ادغام 

مخالف بود، و بخشی از این گروه از سازمان جدا شد و سازماِن فدایِی جدیدی تأسیس کرد، ناِم فدایی را نگه داشت و 

عنواِن اکرثیت را حذف کرد. با تبلیغاِت حزِب توده و فدائیاِن اکرثیت، این انشعاِب 16 آذر به گروِه کشتگر معروف شد.



زنان و انقالب ۱۳۵۷

188

روشن  نداشت. هسته ی انقالبیوِن حرفه ای که تازه از زندان آزاد شده بودند، با 

چالش های بی شامری در زمینه ی سازمان دهی و هدایِت جنبِش سیاسی ای روبه رو 

بودند که یک َشبه متولد شده بود. آن ها در سازمان دادِن تظاهرات توده ای و 

فعالیت با کوشنده گاِن سیاسِی غیرحرفه ای و یا آموزش دادن به هزاران هوادار از 

طبقات و گروه  های مختلف هیچ تجربه  ای نداشتند. هامن طور که هیبت غفاری 

)یکی از رهربان این سازمان( صادقانه می گوید: »روشنفکراِن چپ معموال دل شان 

می خواهد در باره ی زندانیان سیاسی خیال بافی کنند و زندانی را بستایند. آن ها 

همه ی تلفات و آسیب ها را مد نظر منی گیرند. من فقط از آسیب های شخصی 

حرف منی زنم. دارم از  زماِن ارزشمندی حرف می زنم که در زندان ها تلف شد و 

امکانات محدودی برای یادگیری و کسِب تجربه و دانش و توانایی تحلیلی برای 

فهِم بهرتِ جامعه و فرهنگ و واقعیت های اجتامعی و سیاسی مان داشت.« 19٢ 

آماده گِی  عینیت گرا ،  بینش  انقالب،  از  پس  ایراِن  در  فدایی  سازمان  رهربِی 

ایدئولوژیک و روشن، قدرِت تحلیل واقع  بینانه و دقیق از تحوالت سیاسی که 

را  بود،  الزم  انقالب  چالش های  با  مقابله  در  هدفمند  اسرتاتژی  گزینش  برای 

نداشت. دیگر سازمان ها و احزاِب چپ نیز با همه ی از خود گذشته گی ها در 

با توجه به نفوذ و تعداد هوداران سازمان  با این حال ،  همین وضعیت بودند. 

فدایی و محبوبیت آن در ماه  های اول پس از  انقالب، هیچ  گروه دیگری پتانسیل 

سازمان برای تأثیر گذاری بر تحوالت پس از انقالب را نداشت. 

پشتیبانی  "ضدامپریالیسِم" خمینی  از  فدایی  سازمان  اگر  که  پرسش  این  شاید 

منی کرد، دست آورد های پس از  انقالب را به آسانی تسلیم  منی کرد و از  روشنفکراِن 

مرتقی و مستقلی که سعی می کردند ماهیِت ضد دمکراتیِک نظاِم سیاسی ای را 

19٢.    گفتگوی نویسنده با هیبت غفاری.
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افشاء کنند و علیه آن جبهه  ی متحدی تشکیل دهند ، فاصله منی گرفت، پرسشی 

فرا-تاریخی باشد. نیز اکنون که دهه  ها از انقالب گذشته و واقعیت های سیاسی 

جایی برای امید های کاذب و توهامت باقی نگذاشته است، بسیار راحت تر از  

اسرتاتژِی  چه  که  گفت  می توان  مطالبات  اضطراِر  بحبوحه ی  و  انقالب  دوراِن 

سیاسی ای می توانست روشن، دقیق و کار آمد باشد. اما مطرح کردن این نکته 

یا عدم  از روحانیون و مخالفت  بی مناسبت نیست که حامیِت سازمان فدایی 

از آن  بود که می شد  اشتباِه مهلکی  لیربال،  نیرو های دمکراتیک و  با  همکاری 

اجتناب کرد. تردیدی نیست که لیربال های ایرانی که خود همیشه هیسرتی ضد 

چپ داشتند و اکرث آن ها از مهم ترین متحدین و حامیان روحانیون و بازاریان 

سنتی بوده و بدون حامیت آن ها هرگز خمینی و پیروان  اش منی توانستند انقالب 

بحث  به  که  داشتند  را  خود  مسائل  نیز  آورند،  در  خود  انحصار  به  را  بهمن 

سازمان  بزرگ ترین  از سوی  درست  اسرتاتژی  ولی  می شود.  مربوط  جداگانه ای 

چپ در آن دوره ی بحرانی می توانست نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. با 

این وجود، فدائیان )به دنبال حزب توده( در منزوی و بی اعتبار کردن لیربال ها و 

اصالحاِت لیربالی با بنیادگرایان هم صدا شدند. مقاالت و بیانیه  ها و ضمیمه  های 

بسیاری در کار، در ماه  های اوِل انقالب منترش شد تا دولت موقت لیربال بازرگان 

و سیاست او را که - به گفته ی آن ها - در جهت منافع آمریکا بود، افشاء کند 

این  را بی اعتبار سازد.193  را مورد حمله قرار دهد و آن ها  کابینه اش  اعضای  و 

اشتباِه مهلکی بود که در جهت اهداف مالیان برای استقرار حکومت بالمنازع 

چهره ی  و  داشت،  قرار  آن  رسکوب گر  بازوی  و  روحانیت  اقشار  واپس گراترین 

سازمان فدایی را به عنوان اپوزیسیونی مطرح، مرتقی و برخوردار از  احرتام جامعه 

فدائیان خلق و برابری جنسیتی

193.   برای مثال بنگرید به: کار، 38، 39، ۴0، ۴1، ۴3 و ۴۴ )تهران، 13۵8(.
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خدشه دار ساخت. شیفته گِی فدائیان به توده  ها و ایامِن راسِخ آن ها به بصیرِت 

توده  ها جهت پیش برِد انقالب، نگذاشت این واقعیت را ببینند که بسیج این 

توده  های محروم چه آسان می تواند در خدمِت منافع جنبش های راست و رهرباِن 

کاریزماتیِک فاشیستی عمل کند.

این امر، به طور دردناکی یادآور نوشته  های میخایلوفسکی در رابطه با انقالب 

بیستم در روسیه و ظرفیِت ویران گِر قربانی کردن عقاید خویش در  آغاز قرن 

قباِل عقایِد توده  هاست. وی از روشنفکرانی که خالصانه نیت خدمت به مردم را 

دارند می خواهد تا بین "منافع" مردم و "عقاید" مردم متایز قائل شوند: »گرچه 

می توان منافعِ خویش را برای هدفی باالتر قربانی کرد، اما قربانی کردن عقیده ی 

خود حاصلی نخواهد داشت. برای مثال، اگر به هنگاِم شیوع یک بیامرِی همه گیر 

از عقیده ی مردم پیروی کنیم، باید به جای پیروی کردن از "عقیده" ی خویش که 

زدودِن عامل بیامری است، دنباِل جادوگرانی بگردیم که مردم آن ها را مسئول 

این بدبختی می دانند.«194 

درگیری های  با رشوع  پیدا  کردند.  مشابهی  فدایی رسنوشِت  سازمان  سه  نهایتا 

آشکار بین مجاهدین و حامیان بنی صدر با حزب الله و پاسداران در اوایل سال 

سیاسی  سازمان های  رسکوب  مجاهدین،  ناموفق  و  مسلحانه  خیزش  و   ،136٠

سکوالر و مارکسیست نیز شدت گرفت . فدائیاِن اقلیت علیه رژیم اسالمی اسلحه 

به دست گرفتند و بسیاری شان یا در نربد ها یا در زندان ها کشته شدند. وقتی  

یک سال بعد متام رهربی و کادِر ارشد حزب توده، از جمله نورالدین کیانوری 

)دبیر اول حزب(، دستگیر و متهم به براندازی و جاسوسی برای اتحاد شوروی 

شدند، فعالیِت سیاسی نیمه علنی نیرو های چپ به طور کامل از میان رفت. با 

194.  A. P. Mendel, Dilemmas of Progress in Tsarist Russia, (Boston: Harvard University Press, 1961) 

p. 12.
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دستگیری و رسکوب حزب توده ، بسیاری از اعضای اکرثیت و آن بخشی که از  

اکرثیت انشعاب کرده بود نیز دستگیر شده، یا به تبعید رانده شدند و با پایان 

جنگ بسیاری از آن ها همراه با هزاران مبارز دیگر سازمان های چپ و مجاهدین 

به دستور خمینی اعدام شدند.

باره ی جنبش زنان خواهیم دید، همه ی    به  گونه ای که در دو فصل بعدی در 

اما  نداشتند.  را  فدائیان  ساده- انگارانه ی  رهنمودهای  و  تحلیل ها  زن  فعالین 

بازیگراِن اصلی این بازی، رهربانی بودند که قدرِت تصمیم   گیری سیاسی داشتند و   

می توانستند جنبش زنان را تقویت و یا تخریب کنند. 





                       7               
فصل
اتحاد ملی زنان





19۵

فصل هفتم
اتحاد ملی زنان

در مقدمه ی کتاب زنان، مقاومت و انقالب، »شیال روباتام« می نویسد: »زنان در 

جنبش های مردساالرانه به »احساس آزردگی و بی توجهی« ، به دو طریق واکنش 

نشان می دهند: »دنباله روِی تسلیم طلبانه« به خاطر حس وفاداری و وظیفه شناسی 

و نیاز به حفظ وحدت، و یا »انکار خشمگینانه« که جنبش اساسا ربطی به آنان 

انقالبی   زنان در دوران  تولد جنبش  توصیف رشایط  با  این فصل،  در  ندارد.19۵ 

سال های 13۵7 تا 13۵9، و دالیل شکست مقاومت زنان در برابر سیاست های 

زن ستیز اسالمی  پس از انقالب، هر دو نوع پاسخ زنان به این مسئله تحلیل خواهد 

شد. صدای زنان در این فصل، درعین حال نشان می دهد که تجربه ی »احساس 

آزردگی و بی توجهی« می تواند چه تأثیر دگرگون کننده ای در باز نگری افکار و 

اعامل سیاسی داشته باشد. از طریق این تجربیات است که هر زنی به نوبه ی 

خود اعتامد به نفس پیدا می کند تا بتواند اهداف و مسائل مبارزه را روشن تر ببیند.

واکنش زنان به تجاوزات بنیادگرایی اسالمی
بسیاری از کسانی كه انقالب بهمن 13۵7 را از نزدیك تجربه كرده اند، شاید با این 

نظر که برقراری حکومت خودکامه ی دینی در ایران، به خاطر عقاید مذهبی  مردم 

نباشند،   بود موافق  اجتناب ناپذیر  از آیت الله روح الله خمینی  و پشتیبانی شان 

زیرا چنین نظری، نادیده گرفنت روند هائی است كه قدم به قدم، به قدرت گرفنت 

آیت الله ، به عنوان رهرب بالمنازع و بی چون وچرای انقالب ایران، رسكوب و حذف 

195.    S. Rowbatham, Women, Resistance and Revolution, New York: Vintage Books, 1974.
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بی رحامنه ی معرتضین و مخالفین از صحنه، و استقرار حكومت مطلقه ی ولی 

فقیه انجامید. به عبارت دیگر، نباید مقاومت بخشی از نیرو های سکوالر ملی و 

سوسیالیست، علیه فریب کاری و سوء استفاده  از احساسات و نا آگاهی توده  های 

مردم توسط مالیان ، و استفاده ی آنان از اشکال مختلف خشونت برای کوتاه کردن 

دست مخالفان از عرصه ی سیاست کشور، و عدم توجه بخشی دیگر از هامن 

نیرو ها به این واقعیات و مشارکت سیاسی ساده لوحانه شان در این روند را نادیده 

گرفت. در حقیقت، هژمونی اسالم گرا ها بر جنبِش انقالبی ای  که ماه  ها قبل، با 

نامه  های اعرتاضی رسگشاده ی چند تن از شخصیت های سیاسِی شناخته شده به 

شاه ، گرد هم آئی های شعرا و نویسنده گان معرتض به سانسور در شب های انستیتو 

گوته، و  یک رسی اعرتاضات سیاسی در دانشگاه  ها، و رسانجام در شهر مذهبی 

 قم  آغاز  شده بود،  تنها پس از وقایع هفدهم شهریور و استقرار آیت الله در 

حومه ی پاریس ، با همراهی دولت های غربی و معرکه گیران مطبوعاتی، مستحکم 

شد.196 از آن زمان بود که مالیان با بسیج ملیونی مردم از مساجد، با پشتیبانی 

را  انقالب  اوباش و الت های سابقه دار محالت،  به خدمت گرفنت  و  بازار  مالی 

به نام اسالم گرایان سکه زده و عرصه را بر نیرو های سکوالر تنگ کردند. از آن پس، 

مزاحمت های خیابانی نسبت به زنان و تعرض به گروه  های چپ و سایر نیرو های 

سکوالر در راه پیامئی های اعرتاضی جسورانه تر شد. زناِن بی حجاب در خیابان ها 

مورد تهدید و حمالت  زبانی و گاه فیزیکی قرار می گرفتند. اوباشی که سال ها از 

رسکوب  متایالِت جنسی رنج برده و زنان بی حجاب با پوشش مدرن برایشان دست 

نیافتی بودند، از حمله به زنان و کتک زدن و تحقیِر آن ها، بی شک نوعی لذت 

196.  در هفدهم شهریور، پلیِس شاه بر تظاهراِت میداِن ژاله در تهران آتش گشود.  هرچند، تعدادِ  واقعِی تلفات معلوم 
نیست. اما روحانیون رقِم باالیی را در این رابطه مدعی شده و از این رویداد استفاده کردند تا نیروهای شان را حول 

خواست سقوط نظام سلطنتی بسیج کنند.
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جنسی می بردند. برخی از چپ ها که کامال در شوِر پوپولیستی دوره ی انقالب 

مستحیل نشده بودند، از دیدن چنین حرکاتی، خطر را احساس می کردند. در 

حقیقت، در هفته  های پایانی رژیم شاه، اظهارات دو پهلوی خمینی در باره ی 

حقوق دمکراتیک و آزادی زنان و سازمان های مارکسیستی در دولت اسالمی، 

بسیاری از  چپ ها و فعالین سیاسی سکوالر را نگران کرده بود. او چند هفته پیش 

از اوجگیرِی خیزش ها در مصاحبه ای گفته بود، »پوشیدِن چادر اجباری نخواهد 

شد و زنان در انتخاِب پوشِش خود آزاد هستند«. اما به دنبال آن گفته بود، »با این 
همه، حکومِت اسالمی  زنان را از پوشیدِن لباس های جلف بازخواهد داشت«.197 

روحانیون  قصد  مورد  در  شایعاتی  به  دادن  پایان  آیت الله،  بیاناِت  این  هدف 

توانست اطمینان  بیانات  این  بود.  ایران اسالمی   اجباری کردن حجاب در  برای 

بسیاری از زنان و مردان سکوالر را به خودجلب کند. اما اگر به خاطر ایدئولوژِی 

پوپولیستی و مرد-محوری که آنان را از تأمل در باره ی مسیِر گریز ناپذیِر انقالب 

باز می داشت، نبود، بیاناِت آیت الله را می شد جور دیگری هم فهمید.

در تظاهرات خیابانی ، برخی از افراد چپ و سکوالر با رس دادن شعار های غیر - 

 اسالمی  و دمکراتیک سعی می کردند تا بر تنوع نیرو های فعال در جنبش تأکید 

فقط  که  بر می انگیخت  را  اسالم گرا ها  خشِن  واکنش  بی درنگ  امر،  این  کنند. 

تقریبا هیچ  اسالمی داشت.  را مجاز  می دانستند که محتوای آشکار  شعار هایی 

تظاهرات و گردهامئی ای بدون برخورد فیزیکی انجام منی شد. اما همیشه هم 

تعداد کمی  بودند که با خیر خواهی بر رضورت »اتحاد همه ی نیرو های ضد شاه« 

تأکید کرده و به چپ ها گوشزد می کردند که اختالف نظرات را باید تا سقوط 

شاه کنار گذاشت. در  همه حال، رشایط برای زنانی که بدون حجاب در تظاهرات 

197.   کیهان، )1 بهمن 13۵7(.
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خیابانی رشکت می کردند وخیم تر شده بود. به زودی هر زنی که چادر سیاه به  

رس، و یا مانتو و شلوار و رورسی به تن نداشت، اجازه منی یافت در تظاهرات 

ضدشاه که روحانیون ترتیب می دادند رشکت کند. ذکر این خاطره بی مناسبت 

نیست که چه گونه شور و هیجان و امید هائی که ما از  به پا خاسنت مردم، از 

همه گروه و باوری، علیه نظام سلطنتی داشتیم، به تدریج جای خود را به نگرانی 

از آینده ی انقالب داد. من هنوز غم و اضطرابی  را که در اولین تظاهرات بزرگ 

تهران، )روز عید( فطر داشتم به خوبی به یاد دارم. متاِم زنان چادِر سیاه به رس 

داشتند. آن قدر کله شق بودم که توی یکی از خیابان های نزدیک خیاباِن شمیران 

با گروهی از مردان، که روحانِی جوانی همراه شان بود، بحث کنم. به آنان گفتم 

که انقالب مال همه است. ما همه گی با شاه مخالف هستیم و اگر زنانی مثل 

من )که شلوار جین و پیراهنی گشاد و بلند به تن داشتم( اجازه نداشته باشند در 

تظاهرات رشکت کنند، در جنبِش ضدشاه اختالف خواهد افتاد. اما آن روحانی 

عصبانی شد و حرف های تندی زد و اطرافیان اش هم نگاه های تهدیدآمیزی به 

من کردند.

به  وادار  انقالب  زنان هوادار  از طریق فشار سیاسی،  ابتدا  اسالمی  که  پوشش 

 به همه ی زنان تحمیل   اسالمی  پذیرش آن شدند، بعد ها به عنوان لباس رسمی 

یا  از چشم مأموران ساواک  به قصد مخفی ماندن  از زنان چپ،  شد. بسیاری 

چادر  نشوند،  متامیز  دیگر  زنان  از  توده  ها"  "دریای  در  که  این  به خاطر  رصفا 

 کمک  نیرو های اسالمی  به  این حرکت در تظاهرات ضدشاه،  به رس می کردند. 

کرد تا بتوانند تنوِع نیرو های انقالبی  را انکار کرده و بر ماهیِت اسالمِی انقالب 

تأکید کنند؛ به خصوص که در آن دوران، یعنی چند ماه پیش از  انقالب، مردم 

نیز  اکرب"  "الله  بام ها فریاد  از پشت  برای اعرتاض به حکومت نظامی، شب ها 

ادعا کرد که هیچ زِن سکوالر  آیت الله خمینی بعد ها  رس می دادند. در واقع، 
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و بی حجابی  در انقالب مشارکت نداشته، چون رژیم »شاه آن ها را فاسد کرده 

 رفتار می کردند در این جنبش  بود. تنها آن هایی که مطابق ارزش های اسالمی 

تأکید  وی  بودند«.198  کرده  پیروز  را  نهضت  با خوِن خود  و  داشتند،  مشارکت 

کرد که »مردم و زنان و جوانانی که به پشت بام ها رفتند و فریاد کشیدند، اسالم 

می خواستند«.199 بسیاری از  روشنفکران چپ، از زن و مرد، موافق نبودند که 

فعالیِن چپ هویِت متامیزشان را کنار بگذارند و باور های سکوالرشان را استتار 

کنند. حجاِب تاکتیکی و مشارکت در »الله اکرب« گفنت  ها، بی شک اشتباه بزرگ 

نیرو های سکوالر بود. 

همه ی این اتفاق ها به غایت ترسناک بود؛ با این حال، نگرانی جدی را که شایسته 

بود برمنی انگیخت. بسیاری از روشنفکران سکوالر منی خواستند بپذیرند که سلب 

حِق انتخاِب پوشش از زنان می توانست نخستین قدم برای باز پس گرفنت بسیاری 

سال  ده  ها  حاصل  که  باشد  دموکراتیکی  حقوق  و  فردی  آزادی های  دیگر  از 

اندیشان و روشنفکران سکوالر ایران، علیه نفوذ معنوی و سیاست  مبارزه ی نو 

ارعاب مالیان مرتجع اسالمی  بود. توهامت در باره ی رژیم آینده ی ایران و نیات 

سیاسی روحانیونی که سکان انقالب را به دست گرفته بودند بسیار بود.  اما وقایع 

بعدی نشان داد که زنان سکوالر طبقه ی متوسط، در باره ی این که انقالب برای 

آن ها چه در آستین دارد کم تر توهم داشتند. مشاهده ی تعرض های زن ستیزانه ی 

نیرو های اسالمی  و واکنِش رسد و غیر همدالنه ی  برخی از همرا هان نسبت به 

ا هانت ها دردناک بود. انگار جنبش ضدامپریالیستی، آن ها را طلسم کرده بود. 

چیز دیگری را نه می شنیدند و نه می دیدند. این بی توجهی به مردان محدود 

198.   سخرنانی آیت الله خمینی به مناسبت روز ]اسالمی[ زن، ۲6 اردیبهشت 13۵8، ذکر شده در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، »تصویر زنان...« ص. 97.

199.   »تصویر زنان...«، ص. 66.
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زنان  از  بسیاری  این باره شامل  در  پدرساالرانه  باور های درونی شده ی  منی شد. 

فعال سیاسی نیز بود. بسیاری از آنان جریان بنیادگرایی یا رضورت مقابله با آن 

را جدی منی گرفتند، یا به درِک خودشان از سمت و سوی آتی انقالب و منافعِ 

خویش در آن اعتبار منی دادند. بعضی از  آنان در دلبسته گِی ایدئولوژیک شان به 

مارکسیسم-لنینیسم خیلی دگم بودند، و نسبت به هر مسئله ی سیاسی ای که از 

سوی "رفقا" مسئله ی مهمی  دانسته منی شد، کامال بسته بودند.  

به هر حال، مشکل این بود که چه می توان کرد. به طور مثال، در جمع مطالعاتی 

به  بعدا  که  فمینیستی-سوسیالیستی،  گرایشات  با  زنانِی  از  متشکل  کوچکی ، 

جمع بزرگرت مؤسسین »اتحاد ملی زنان« پیوستند، به این نتیجه رسیدیم که باید 

دست ِکم با انتشار بیانیه  ها یا مقاالتی در باره ی خطرات بر آمد اسالم گرایان برای 

زنان، که هر روزجدی تر و نزدیک تر می شد، به آنان هشدار دهیم و در تظاهرات 

خیابانی، پالکارد هائی متفاوت با آنچه بر هویت اسالمی  تظاهر کننده گان تکیه 

دارد به دست بگیریم. انتشار اعالمیه ی کوچکی در یکی از روزنامه  های تهران در 

مورد تظاهرات عظیمی که قرار بود روز تاسوعا، علیه شاه صورت بگیرد، نشان 

می داد که زنان دیگری نیز به همین نتیجه رسیده بودند. در اعالمیه  از همه ی 

در  تا  بود  اهمیت می دادند خواسته شده  ایران  در  زنان  آزادی  به  که  کسانی 

خیابان »فروردین« گرد هم آیند تا از آنجا به اتفاق به تظاهرات اصلی در خیابان 

شاهرضا بپیوندند. مینو، یکی از زنانی که به این اعالمیه پاسخ داده بود، ماجرا 

را چنین بازگو می کند: »اولین خدشه ی جدی در احساس من نسبت به اتحاد 

همه ی نیرو ها در جنبش، همین روز روی داد که]معنای[ اسالمی بودِن جنبش را 

در عمل دیدم. ما فقط می خواستیم بر هویِت خودمان تأکید کنیم و مثل دیگران 

»ما همه رسباز توییم خمینی« نگوییم. هیچ سازماِن زنانی وجود نداشت. من 

همراه چند دوست به خیابان فروردین رفتم. در اعالمیه  یا فراخوان نوشته شده 



۲01

اتحاد ملی زنان

بود که ما زنان به نیرو های ]انقالبی[ ضدشاه خواهیم پیوست، اما خواسته ی خود 

را که دفاع از حقوق و آزادی مان است مطرح خواهیم کرد.«۲00 کم تر از پنجاه 

زن آمده بودند ... بعضی از زن ها پالکاردی درست کرده و روی آن شعار هایی 

نوشته بودند. ما در باره ی حقوق زنان شعار رس می دادیم و سعی می کردیم زنانی 

را که از  کنار ما می گذشتند تا به تظاهرات بپیوندند نگه داریم و تشویق کنیم 

که به ما ملحق شوند. می گفتیم خیلی مهم است که زنان بتوانند پیش از  این که 

دیر شود، در جنبِش ضدشاهی صدای خودشان را داشته باشند. فقط سه  یا چهار 

زن به درخواست مان جواب مثبت دادند. در بین زنانی که به ما بی اعتنائی کردند، 

بی شک چندتایی سوسیالیست و دموکرات بودند. همین که با پالکارد خودمان به 

تظاهرات اصلی پیوستیم، تعدادی مرد که ظاهری لومپن داشتند و پیراهِن سیاه 

به تن کرده بودند، دوِر ما جمع شدند، پالکارد ها را از  دست مان گرفتند و ما را از 
تظاهرات بیرون انداختند. تا آن موقع در زندگی ام آن قدر تحقیر نشده بودم.«٢٠1

از  فعاالنه  که  دموکرات  و  لیربال  نیرو های  دیدگاه  های  در  جدی  کاستی های 

ضدامپریالیسِم خمینی حامیت می کردند، اما نشانه  های خطر جدی را منی دیدند، 

وجود داشت. به رغم همه ی آن فریاد هایی که علیه ظلِم شاه و فقداِن آزادی های 

بابِت پیش روِی روحانیون و  فردی رس داده می شد، به نظر منی رسید که کسی 

ماهیِت غیر دمکراتیِک رفتارها و حرف هاشان در باره ی آن جنبه  های اجتامعی 

و سیاسِی زندگی که نافِی آزادی های فردی و انتخاِب فردی بود، احساِس نگرانی 

کند. بینش سیاسِی حاکم، برابرِی جنسیتی و حقوِق زنان را پیش-رشطی اساسی 

برای تحقق دمکراسی در جامعه ی ایران منی دید. زنان، اولین نیروی سیاسی بودند 

۲00.   گفتگوی  نویسنده با مینو )نام مستعار(، یکی از اعضای کادر اتحاد ملی زنان.
۲01.   هامن
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که خطر را به روشنی دیدند و علیه آن اعرتاض کردند.

نخستین اعتراض رادیکال به آیت اهلل از  سوی زنان
در روز 17 اسفند 13۵7)8 مارس 1979(، کم تر از  یک ماه پس از خیزش رسارسی 

که به حکومت پادشاهی در ایران پایان داد، آیت الله خمینی خواستار رعایت 

حجاب برای زن ها شد. وی در سخرنانی ای که در شهر قم ایراد کرد، از دولت 

موقت بازرگان خواست تا انقالبی  عمل کند. خمینی گفت وزراتخانه  ها و دفاتر 

آلوده  گناه  به  برهنه«  به خاطر وجود »زنان  دولتی درست مثل زمان طاغوت، 

است. وی هم چنین  گفت زنان تنها در صورت رعایت حجاب اسالمی  می توانند 

در این مکان ها به کار خود ادامه دهند.٢٠٢ کسانی که وضعیت »گناه آلوده«ی 

وزارتخانه  ها را به خمینی گزارش داده بودند، از تنش روزافزونی که بین زناِن 

بی حجاب و حزب الله در خیابان ها و دانشگاه  ها و دبیرستان ها و نهاد های دولتی 

در جریان بود آگاه بودند. آن ها در عین حال، خرب داشتند که قرار بود برنامه ای 

به مناسبت روز جهانی زن، روز 17 اسفند 13۵7)مارس 1979( در دانشگاه تهران 

برگزار شود و این که گروهی از زنان قصد داشتند تا از این مناسبت برای بسیج 

زنان علیه تجاوزات فزاینده ای که به حقوق و آزادی هاشان می شد استفاده کنند.

هفته ی پیش از  روز جهانی زن، شایع بود که قرار است »قانون حامیت خانواده« 

از   ناشناس«  استعالم »شخصی  به  واکنش  در  آیت الله خمینی،  لغو شود. دفرت 

وزارت دادگسرتی، طی فرمانی اعالم کرده بود که این قانون، خالف رشع اسالم 

است و لغو رسمی  آن را خواستار شده بود.٢٠3 روزنامه  ها پر بود از نامه  های وکالی 

زن و زنان دیگری که از دولت می خواستند تا پیش از  تصویب قانونی جدید 

٢٠٢.  کیهان، )16 اسفند 13۵7(.
٢٠3.  آیندگان، )7 اسفند 13۵7(.
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و بهرت، از لغو قانون موجود خودداری شود.204 فردای روزی که خمینی دستور 

حجاب را صادر کرد، تلویزیون ملی که به طور کار آمدی علیه نیرو های مرتقی و 

چپ به کار گرفته شده بود، بیانیه ی گروهی که خود را »زنان مجاهد مسلامن« 

می نامیدند پخش کرد، بر این مبنا که: هشت مارس پدیده ای غربی است، و نوید 

می داد که روز اسالمی زن به زودی اعالم خواهد شد.205 

صبح روز هشت مارس که که قرار بود پس از ۵0 سال نخستین مراسم علنی روز 

جهانی زن برگزار شود، زناِن معرتض به فرمان حجاب، تقریبا متام خیابان های شامل 

شهر تهران را تسخیر کرده بودند. دخرتان دبیرستانی ، دانشجو و معلم ، کارمندان 

ادارات دولتی و رشکت های خصوصی و زنان دیگر از مسیر های گوناگون به سمت 

دانشگاه تهران )که مراسم در آن جا برگزار می شد( به راه افتاده بودند. درگیری  

بین زنان و گروه  های حزب الله نیز آغاز شده بود. تعداِد رشکت کننده گان و فضای 

ملتهب، سازمان دهنده گان مراسم در دانشگاه تهران را سخت غافل گیر کرده بود. 

زنان حاظر در سالن به سختی می توانستند ساکت بنشینند و به سخرنانی گوش 

دهند. کسی به شنیدن تاریخچه ی هشت مارس یا اعتصابات زنان در نیویورک 

عالقه مند نبود و به سخرنان ها فشار می آوردند تا به نگرانی های عاجل  تر زنان 

بپردازند. جمعیت زنان به طور خودانگیخته رأی دادند که به راهپیامیی اعرتاضی 

بروند و تاالر دانشکده ی فنی دانشگاه تهران را ترک کرده و به خیابان ها ریختند. 

برِف سختی می بارید و اکرث رشکت کننده گان چرت به همراه نداشتند. 

هشت مارس 13۵7 را باید نقطه ی عطفی بسیار مهم در تاریخ انقالب بهمن 

دانست، از این  رو که زنان نه تنها سوژه ی اولین کشمکش سیاسِی پسا-انقالبی  

٢٠4.  برای مثال بنگرید به: آیندگان، )13 اسفند 13۵7(.
۲0۵.   کیهان، )17 اسفند 13۵7(.
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برای  انقالب،  با رهرب  رادیکال   انداخنت نخستین مخالفِت  به راه  با  بلکه  شدند، 

اولین بار اقتدار وی را سخت به چالش کشیدند. اعرتاض آن ها تنها متوجه  دولت 

بازرگان نبود، بلکه خود آیت الله خمینی را هدف گرفته بود. در حجاب کردن 

زنان برای آیت الله خمینی مناد استقرار مجدد هویت اسالمی  و تداوم فرهنگی ای 

زنان،  اعرتاض  بود.  کرده  مختل  را  آن  پهلوی  دوران  اجتامعی  تحوالت  که  بود 

نو ظهور  جریان  علیه  مقاومت  برای  آن ها  اراده ی  نشان گر  دیگر،  سوی  از 

بنیادگرایی ای بود که احساس می شد متامی  اصالحات دهه  های پیش را از میان 

خواهد برد. شعار های ضدحجاب زنان نیز، حاکی از این آگاهی سیاسی، شاید 

غریزی بود که اگر در برابر بنیادگرایان مقاومت نشود، انقالب به چه مسیری 

خواهد افتاد. این نکته، در بعضی از شعار هایی که آن ها رس می دادند خود را 

نشان می داد:»آزادی، نه رشقی، نه غربی ، جهانی است«؛ »مرگ بر مرتجعین«؛ 

آقایان عاممه« که  »استبداد در هر شکل محکوم است«؛ و »خانم ها رورسی، 

طلیعه ی  مارس  هشتم  رویداد  بود!  آیت الله  فرمان  گرفنت  سخره  به  به روشنی 

پیدایش نخستین جنبش مستقل و نیرومند زنان در تاریخ نوین ایران بود. تقریبا 

در همه ی نهاد ها و رشکت های دولتی،  خصوصی و نیمه -خصوصی، دانشگاه  ها، 

انجمن و گروه زنان  دبیرستان های دخرتانه، بیامرستان ها و وزارتخانه  ها، ده  ها 

تأسیس شد. در روز سوِم اعرتاضات و پیش از گردهامیِی عظیم مقابل وزارت 

و  حرفه ای  انجمن های  از  بسیاری  حامیتی  نامه  های  و  اعالمیه  ها  دادگسرتی، 

نیز صادر  ماده ای  بیانیه ای هشت  و  سازمان های سیاسی مختلف خوانده شد 

شد. این بیانیه، خواستار برابری بین زنان و مردان در حقوق قانونی، اجتامعی، 

اعم  همه ،  برای  شده  تضمین  و  بنیانی  آزادی های  نیز  و  سیاسی،  و  اقتصادی 

از  زن و مرد بود. امنیت شغلی نیز یکی از مطالبات بود. به خصوص بند اول 

و هشتم، به فوری ترین و رضوری ترین دغدغه  های زنان می پرداخت. بند اول 
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را ُعرف  - که حدودش  باره ی پوشِش زنان  بیان می داشت که تصمیم گیری در 

و رضورت های جغرافیایی مشخص می سازد - بر عهده ی خود زنان است. بند 

هشتم نیز خواستار بر طرف کردن کاستی های قانون حامیت از خانواده و تضمین 

حقوقی بود که از زن ها سلب شده بود. ۲06 

هم حکومت و هم نیرو های اپوزیسیون، از توان جنبش خودجوش زنان شگفت زده 

را به عنوان یک  بیانیه ی آیت الله خمینی  تا   سعی کرد  شدند. حکومت اسالمی 

»توصیه«، و نه یک فرمان تفسیر کرده و بدین طریق جنبش اعرتاضی را ساکت 

کند. داماِد خمینی، که او هم روحانی بود، شتاب زده به تلویزیون رفت تا به زن ها 

اطمینان دهد که حجاب اسالمی  رضورتا به معنای پوشیدن چادر نیست، بلکه هر 

لباسی که موی زن ها را بپوشاند و بدِن آن ها را نشان ندهد "مناسب" خواهد بود. 

وی حمالت خیابانی به زن ها را نیز محکوم کرد و خواستار آن شد که خشونتی که 

به نام اسالم انجام می شد، هر چه زودتر پایان پذیرد.۲07 این گفته  اما، زنان معرتض 

را قانع نکرد. راهپیامیی ها و نشست های اعرتاضی و اعتصابات به مدت چند روز 

ادامه یافت. حزب الله نیز، در طول این مدت، همچنان با شعار های توهین آمیز و 

حمالت فیزیکی، به برخوردش با زناِن معرتض ادامه می داد.

شورش زنان، همه را مبهوت کرده بود. »کِیت میلت« که برای روز جهانی زن به 

ایران سفر کرده بود، به خربنگاران ایرانی گفت »قبل از  این که به ایران بیایم، 

منی دانستم با چنین جمعیتی از زنان مبارز و آگاه روبه رو خواهم شد. ما در 

ایاالت متحده، چیز های زیادی باید از زنان ایرانی یاد بگیریم. این، فوق العاده 

تظاهرات،  »این  کرد:  توصیف  این گونه  را  زنان  اعرتاضات  بعد ها  است«٢٠7 وی 

مسئله ی مرگ و زندگی است ... من هیچ فکر منی کردم که دارم به مرکز یک 

۲06.   جزئیات این مطالبات در کیهان )19 اسفند 13۵7( منترش شد.
۲07.   کیهان، )17 اسفند 13۵7(.
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بهمن می روم. قبال - چند هفته ی پیش تر از این اعرتاضات - می دانستم که در 

تهران چندتایی فمینیست مبارز وجود دارند، اما حاال هزاران نفرشان در خیابان ها 

هستند ... زنان ایرانی حاال در مرکز مبارزه ی جهانی ما قرار دارند.«٢٠9 

اعرتاض نیرومند زنان و توانایی شان در سازمان دهی تظاهرات و نشست ها، به رغم 

رشایط خصامنه ای که وجود داشت )برای مثال، رادیو و تلویزیون از انعکاس این 

نیرویی  به عنوان  زنان  بود. جنبش  کننده  می کردند(، خیره  رویداد ها خودداری 

سیاسی با خواست مشخص فمینیستی در حال ظهور بود، و برای اولین بار هیچ 

سازمان یا حزِب سیاسی ای منی توانست بسیج  زناِن را به ناِم خود جا بزند. این امر، 

در تاریخ نوین ایران پس از مرشوطه بی سابقه بود. هم چنین تظاهرات مستقِل 

زنان، شجاعِت زنانی را برجسته می ساخت که به رغِم نگرِش مسلط و غیرحامیتی 

جریانات چپ )که می بایست متحداِن اصلِی زنان باشند(، به خیابان ها ریخته 

بودند. اما، درحالی که اقلیتی از  مردان چپگرا و لیربال از زناِن معرتض حامیت 

می کردند و تا آخر راهپیامیی ها همراِه زنان ماندند، جامعه ی روشنفکراِن سکوالر 

از این جنبش اعرتاضِی عدالت جویانه پشتیبانی الزم را نکرد. از نگاه آنان خواستی 

و ضدامپریالیستی،  ملی  مبارزه ی  اهداِف  به  نسبت  می کردند  مطرح  زنان  که 

ثانوی انگاشته می شد و تظاهرات علیه حجاب به ویژه به این خاطر که بدون 

خط ِدهی چپ ها آغاز  شده و پیش می رفت، مورد حامیت بدون قید و رشط 

قرار نگرفت. 

تأثیر  جنبش  استمرار  و  عدالت جویانه  مبارزه ی  تداوم  بر  پشتیبانی،  عدم  این 

گذاشت. بسیاری از زنان ملی گرا و چپ و لیربال که راهپیامیی های اعرتاضی را 

209.   K. Millett, Going to Iran, (New York: Coward, McCann and Geoghegan 1982) p. 163
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 انداخته بودند، ترسیدند که جنبش ضِد حجاب اهداف "مهم تر" انقالب  به راه 

در  از جمعیت حارض  روز  هر  بنابراین،  و  اندازد  به خطر  را  امپریالیستی  ضد 

اعرتاضات کاسته می شد. هرچند، خیلی های دیگر رصفا به این خاطر که عقب 

 نشینی رژیم را پیروزِی نهایی قلمداد می کردند، دست از اعرتاض کشیدند؛ نبوِد 

زنان و فقدان تجربه ی سیاسی و دانش  یک تشکیالت سازمان یافته ی مستقل 

تاریخی نسبت به تجربیاِت پیشگامان حقوق زنان در ایران نیز، در افول جنبش 

اعرتاضی سهیم بود. این عوامل دست به دست هم دادند تا این حقیقت نا دیده 

گرفته شود که استمرار مقاومِت جمعی، تنها راِه مؤثر برای به چالش کشیدن 

تظاهرات  با  مواجهه  در  رژیم  موقتِی  عقب  نشینی  بود.  بنیادگرا ها  تعرضات 

ضد حجاب، آشکارا نشان دهنده ی قدرِت کنِش جمعی و خودباوِر زنان بود، و 

نه رفع نیاز به آن. 

بسیاری از زنان این ادعای رژیم را )که از سوی سازمان ها و بعضی از افراِد چپ 

بازتاب می یافت( پذیرفتند که سلطنت طلبان و "عوامل نفوذی" در تظاهرات 

باور  این  به  نیز  را دامن می زنند. بسیاری دیگر  اعرتاضات  زنان رخنه کرده و 

مبادا  تا  کشید  چالش  به  را  تازه  رژیم  اقتداِر  این  از  بیش  نباید  که  رسیدند 

به سود سلطنت طلب ها و حامیاِن حضوِر آمریکا در ایران متام شود. این گونه 

با  نویسنده  گان شناخته شده، که خود  و  دانش پژوه  زناِن  برخی  بود که حتی 

حجاِب اجباری موافقت نداشتند، به صدایی پیوستند که از زنان تبعیت و سکوت 

می خواست، تا انقالب و ثباِت رژیم به خطر نیافتد.٢1٠  

رژیم  علیه  زنان  راسخ  اعرتاضاِت  ادامه ی  به  نسبت  چپ  سازمان های  بیشرت 

اسالمی، بی اعتقاد بودند و آن را تأیید منی کردند. گفتامن سوسیالیستی، زنان را 

۲10.    برای مثال، بنگرید به: مقاله  های هام ناطق و قدسی قاضی نور در روزنامه کیهان، )۲1 اسفند 13۵7(.
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سال ها به عنوان موجوداتی رس به  زیر و از نظر سیاسی منفعل منایانده بود که 

فقط از  طریق آموزِش سیاسی و بسیج  توسط پیشگاماِن آگاه می توانستند 

آماده ی مبارزه شوند. زنان برای این که آزاد شوند، فقط می بایست مسیری را 

طی می کردند که گروه  های هوادار پرولتاریا در مبارزاِت خود علیه ستم گری 

اپوزیسیون  نخستین  به عنوان  زنان  حاال  اما  بودند.  کرده  ترسیم  حکومت 

ستم گرانه ی  حکومِت  و  سیاسی  پروژه  های  مقابل  در  که  نیرومند  و  مرتقی 

از آن رو که نگرش  این وجود،  با  بودند.  قیام می کرد ظاهر شده  بنیادگرا ها 

غالب سیاسی در دوران پس از انقالب - به طوری که گفته شد - این بود که 

ایده  های فمینیستِی در باره ی حق انتخاب و خودباوری زنان، در آن مقطع از 

انقالب غیر رضوری است، خیزش زنان نتوانست چِپ پوپولیست را در دفاع 

از حقوِق خود و دیگر حقوِق دمکراتیک و آزادی های فردی برانگیزاند و با 

خود همراه سازد.

با این حال، هیچ سازماِن سیاسی ای جرأت آن را نداشت که جنبِش توده ای زنان 

را نادیده بگیرد. زنان از دیِد همه ی احزاب و سازمان های سیاسی، در حکِم 

نیرو های تازه نفس و بالقوه برای خدمت به تحقق اهداف سیاسی ملی ظاهر 

شده بودند. بسیاری از سازمان های چپ قبال گروه  ها یا سازمان های زنان خود 

را تشکیل داده بودند. سازمان فدایی نیز منی توانست این روند را نادیده بگیرد. 

افزون بر آن، فدائیان از سوی هوادارن شان زیِر فشار بودند تا در جنبِش زنان 

نقِش فعال تری داشته باشند یا حتی رهربِی این جنبش را در دست گیرند. میهن 

جزنی )قریشی( چنین می گوید: »من به گردهامیِی زنان علیه حجاب که در 

مقابل وزارت دادگسرتی برگزار شده بود رفتم و پیام همبسته گی فداییان را 

خواندم. به سازمان هم گزارش دادم که زنان معرتض از فداییان حامیت می کنند 

اآلن، سازمان های  مثل  در موقعی  که  گفتم  رفقا  به  با ما همراه هستند.  و 
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زمان  آن  در  که  بود  این  مهم  اما  باشند.  فعال  زنان  جنبش  در  انقالبی  باید 
سازمان فدائیان فکر می کرد مسئله ی زنان اهمیت فوری نداشت.«٢11

 ایجاد اتحاد ملی زنان
سازمان فدایی رسانجام تسلیِم این وسوسه شد که نیروی جدید و مصمم زنان را 

به سوی خود جذب کند و تصمیم به پشتیبانی از ایجاد سازمان زنان گرفت. به 

هواداراِن فدایی گفته شد تا سازمان دمکراتیکی ایجاد کنند و سعی کنند زنان با 

گرایش های مختلف ایدئولوژیک را بسیج و متحد سازند. بنابراین، شکل گیری »اتحاد 

ملی زنان« از سوی سازمان فدایی تأیید شد و به فعاالِن زن گفته شد که برنامه ی 

معینی برای سازمان زنان ندارند، و گرچه از حامیِت فداییان برخوردار خواهند بود، 

اما استقالل خود را خواهند داشت. هدف اتحاد، حفظ ماهیِت دمکراتیک اش بود 

تا بتواند پلی باشد بین فداییان و دیگر نیرو های مارکسیست و غیر مارکسیست و 

حتی اسالمی. اما این کاِر دشواری بود. با حضور زنانی نظیر میهن جزنی و عاطفه 

گرگین-گلرسخی ٢1٢ و بسیاری از هواداراِن شناخته شده ی فدایی، در شورای رهربی 

اتحاد ملی زنان، مشکل می شد ماهیِت متامیِز سوسیالیستِی  گروه، پنهان نگه 

داشته شود. نخستین بیانیه ی »اتحاد ملی« درحامیت از دولت بازرگان بیان گر 

قصد سازمان به حفظ چهره ی دموکراتیک و ملی خود برای جلب زنان همه ی 

اقشار و همراهی با دولت جدید بود که با سیاست فدائیان در هفته  های نخست 

پس از  انقالب هامهنگ بود. نسخه ی اول منشور اتحاد توسط گروه  های متنوعی 

از زنان ، با راهنامیی و تصویب فداییان نوشته شد. در این منشور، اساسی ترین 

۲11.    گفتگوی نویسنده با میهن جزنی.
۲1۲.  عاطفه گرگین یکی از زندانیاِن سیاسی زمان شاه و همرس خرسو گلرسخی، شهیِد محبوب و معروِفی بود که در 

رژیِم شاه و پس از محاکمه ی تلویزیونی اش در ۲-13۵1 اعدام شد. دوران همکاری عاطفه با اتحاد بسیار کوتاه بود.
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اهداِف اتحاد مبارزه ی ضد امپریالیستی اعالم شد:

در  سال ها  این  طول  در  ما  زناِن  گفتار،  در  نه  و  است  کردار  در  برابری  »اگر 

زندان ها و تحمل شکنجه  ها و مقابِل جوخه  های اعدام و شهادت، ثابت کردند 

که با مردان برابر هستند. آن ها نشان دادند که در قدرِت جسمی  و روانی چیزی 

از  مبارزیِن مرد کم ندارند. زنان ما نشان دادند که جامعه، نه بین زن و مرد، که 

بین استثامرگر و استثامر  شده تقسیم شده است. بنابراین، ر هایِی زنان به ر هایِی 

ملِت آن ها از بند استثامر و استعامر وابسته است. به رغم این حقیقت که زناِن 

ما سده  ها از ظلِم مضاعف رنج برده اند )هم به عنوان زن و هم به عنوان فرد(، اما 

هیچ گاه مطالباِت خویش را از مطالباِت ملت شان جدا نکردند. آن ها ر هایی شان 

را در گرِو ر هایِی متام توده  های زحمت کش قرار داده اند.٢13 

شش اصلی که زیربنای راه برد های ایدئولوژیک و عملی اتحاد اعالم شد، عبارت 

بودند از:

ما با گروه  یا حزبی  که به چین و اتحاد جامهیر شوروی و دیگر کشور ها . 1

وابسته باشد، همکاری نخواهیم کرد.

ما با کسانی که موضعِ سیاسی شان را رصیحا اعالم نکرده اند یا کسانی که . ٢

نیرو ها یا - در این دوره ی حساس - زنان را حوِل مسائِل انحرافی و غیر رضوری 

بسیج می کنند، همکاری نخواهیم کرد.

ما آماده هستیم تا با همه ی افراد و گروه  های ملی گرا، رصف نظر از باور های . 3

ایدئولوژیک یا مذهبِی آن ها همکاری کنیم.

در رابطه با دولتی که با رأی اکرث مردم انتخاب شده است، اعالم می داریم . 4

اقتصادی  و  سیاسی  اجتامعی،  زمینه  های  همه ی  در  همکاری  آماده ی  که 

۲13.   نرشیه برابری. این اولین شامره ی نرشیه ی مرکزی اتحاد ملی بود که به مناسبت اولین روز  ماه می، پس از سقوط 
شاه در اردیبهشت 13۵8 منترش شد.
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نهاد های رژیِم سابق هستیم  ایران و مبارزه علیه  جهِت ساخنِت جامعه ی 

به  که  قوانینی  به خصوص  کشور،  قوانین  نوشنت  فرآیند  در  می خواهیم  و 

خانواده و کار مربوط می شوند، سهیم باشیم.

جامعه ی . 5 زیرا  می دانیم،  اصلی مان  هدِف  را  علیه  امپریالیسم  مبارزه  ما 

رسمایه داری و رسمایه دارِی وابسته است که توده  های زحمت  کش را استثامر 

می کند، نابرابرِی حقوق زنان و مردان را سبب می شود، و زنان را به مرصف 

 کننده گاِن کاال های لوکس بدل می سازد.

ما . 6 بنا بر این،  نیست.  زحمت کش  توده  های  ر هایی  از  جدا  ما  ر هایِی 

و  توده  های محروم  با  نزدیک  ارتباِط  برقرارِی  را  اصلی مان  مسئولیت های 

زناِن  ما همه ی  زناِن زحمت کش می دانیم.  بهداشِت  و  رسیده گی به رفاه 

آزادی دوست و روشن ذهن را دعوت می کنیم تا در ساخنِت ایرانی آزاد و 

دمکراتیک به ما بپیوندند.214 

از  پس  درست  چون  کرد  تغییر  یک -َشِبه  تقریبا  دموکراتیک  سیاست  این  اما 

شکل گیری اتحاد ملی، سازمان فدایی سعی کرد مهاِر سازمان زناِن »خود« را در 

دست بگیرد و آن را در خدمِت سازماِن مادر قرار دهد. در واقع، تصمیم در مورد 

اعالم تشکیل اتحاد ملی در فروردین 13۵8، یعنی تاریخی که همه پرسی برای 

استقرار جمهوری اسالمی  برگزار می شد ابزار گرایانه بود. بنابراین، اتحاد ملی زنان 

در بیانیه ی دیگری که عالوه بر بیانیه ی تشکیل سازمان خود انتشار داد، ماهیِت 

به جمهوری  »نه«  یا  »آری«  رأی  به  فقط  که  نیز  را  همه پرسی  غیر دمکراتیِک 

محکوم  منی کرد،  دیگری صحبت  جایگزیِن  هیچ  از  و  بود  کرده  اسالمی بسنده 
کرد.215

۲1۴.  هامن
۲1۵.   کیهان، )9 فروردین 13۵8(.
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میان شان  داشتند. در  تعلق  به چند گروه متامیز  زنان  اتحاد ملی  بنیان گزاران 

فمینیست های سوسیالیستی بودند که پیش از انقالب در ایران دانش آموخته 

و در ایران اقامت داشتند. گروه دیگر، زنان جوانی بودند که در اروپا و ایاالت 

متحده درس خوانده و پس از انقالب به ایران باز گشته بودند. گروه سوم، زنان 

هوادار فدایی بودند که هیچ عالقه ی جدی یا باوری به خواست ها و نگرانی های 

از طرف سازمان مأمور رشکت  ایده  های فمینیستی نداشتند، و  یا  ویژه ی زنان 

سابق  سیاسی  زندانیان  از  نیز  تنی  چند  بودند.  شده  دموکراتیک  نهاد  این  در 

فدائی در این جمع حضور داشتند. انگیزه ی غالب مؤسسین در تاسیس سازماِن 

سیاسی زنان، وحشت از ماهیِت متعصبانه و انحصارگرایانه ای بود که انقالب در 

خیابان ها به منایش گذارده بود. 

گروه کوچکی از زنان مارکسیست درس خوانده در اروپای غربی و ایاالت متحده، 

سیاسی  جنبش های  و  ایرانی  دانشجویاِن  کنفدراسیون  در  فعالیت  سابقه ی  با 

ضدشاِه، با آگاهی بیشرت از روایت های فمینیستی در بین اعضای مؤسس اتحاد 

ملی زنان بودند، اما تعداد آن ها بسیار کم تر از هواداران فدایی بود که اعتقاد 

داشتند سازمان فدایی نباید فرصت بسیج کردن زن ها را به دیگر جریانات سیاسی 

از  دفاع  را  فمینیستی-سوسیالیستی  سازمان  تأسیِس  از  هدف  آن ها  و  بسپارد 

دست  آورد های مبارزه ی ضد امپریالیستی می دانستند که با منافعِ توده  های عظیِم 

زنان هامهنگی داشت. و با آن که قبول می کردند که مبارزه ی زنان باید به طور 

دمکراتیک سازمان دهی شود، اما رهربی را از آِن زناِن سوسیالیستی می دانستند که 

رهنمود خود را از سازماِن فدایی دریافت می کردند. یکی از آنان می گوید: »من 

فکر می کردم که ما باید یک سازمان زنان "دمکراتیک" ایجاد کنیم. اما به این هم 

باور داشتم که هسته ی مرکزی چنین سازمانی باید متشکل از زناِن مارکسیست 

باشد. برای همین، به هر طریقی شد با فداییان، به خصوص زناِن معروِف فدایی، 
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نظیر رقیه دانش گری و میهن جزنی، متاس گرفتم تا آن ها را متقاعد کنم که به 

سازماِن زنانی نیاز است که از سوی فداییان رهربی شود.«216 

بعضی دیگر که درک شان از ماهیت انقالبِی رژیم جدید، لزوما مشابه فدائیان 

نبود، اتحاد ملی زنان را ائتالفی از نیرو های متنوِع فمینیستی-مارکسیستی برای 

مبارزه ای متحد در دفاع از حقوق زنان می پنداشتند. این گروه  ها پیش تر )تقریبا  

پیرامون مسائل زنان در  از مراسم هشت مارس( در نشستی  یک  هفته پیش 

دانشکده ی آموزِش عالِی شمیران رشکت داشته و با زنان دیگری که برخی شان 

از گروه  های دیگر چپ بودند آشنا شده و گفتگو هائی برای ایجاد یک سازمان 

زنان ضد امپریالیستی آغاز کرده بودند. این گروه توافق داشتند که رصف نظر از  

وابستگی حزبی شان باید در باره ی مسائل زنان اقدام به گفتگو هایی مشرتک کرد 

و به همین منظور نشستی در مارس 13۵8 ترتیب دادند. بسیاری از آنان پس از 

ایجاد اتحاد ملی زنان، برای وادار کردن آن به اتخاذ موضع مستقل تر فمینیستی 

علیه رژیم تالش می کردند. اما در رسارس تاریخ این سازمان، هم چنان در اقلیت 

ماندند و نفوِذ اندکی داشتند. اعرتاض های ضدحجاب، زنان هوادار فدایی را نیز 

برانگیخت تا به سازمان فشار آورند که تشکیل سازماِن زنان را تأیید کند و در 

این امر موفق شدند.

در بین اعضای مؤسس، زناِن دیگری هم بودند که مقاومت در برابر تعرضاِت 

بنیادگرا ها بر آزادی های فردی را الزم می دانستند ، اما لزوما به سازمان جداگانه ی 

برسد،  اهداف اش  به  انقالب  اگر  که  بود  این  آن ها  ادعای  نداشتند.  باور  زنان 

زنان خودبه خود از ستم ر هایی خواهند یافت. هام ناطق، تاریخ دان برجسته ی 

۲16.  گفتگوی  نویسنده با زهره خیام، از اعضای مؤسس اتحاد، عضو نخستین کمیته ی اجرایِی و هیئت تحریریه ی 
اتحاد، واشنگنت دی.سی. تابستان 1989.
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ایرانی، از این  گروه بود. استدالل او این بود که نیرو های مرتجع تقریبا همیشه 

و  بی تجربه هستند  زنان  بسیج می کنند، چون  نفع خود  به  آسانی  به  را  زنان 

حتی از  منافع خود آگاهی ندارند و فاقِد هرگونه خودآگاهی اجتامعی-اقتصادی 

هستند. منونه ی بارز این واقعیت زناِن سنتی ای بودند که ناخودآگاه و کورکورانه 

از خمینی پشتیبانی می کردند. به باور ناطق: »نقِش زنان در انقالب، و در متام 

جنبش های دمکراتیِک این سده، فوق العاده ارتجاعی و واکنشی بود. نخستین 

تظاهراتی که در مراحِل اولیه ی انقالب شکل گرفت، مرا به  وحشت انداخت: 

همه ی زن ها چادِر مشکی به رس داشتند. وقتی شعار های آن ها، ›خمینِی عزیزم، 

بگو تا خون بریزم‹ را شنیدم، موی برتن ام سیخ شد«۲17 

آخرین گروه در میان اعضای مؤسس اتحاد ملی، زنان عضو سازمان فدائی بودند 

که واسطه ی ارتباط با اتحاد ملی و سازمان مادر بودند. وظیفه ی آن ها اجرای 

فدایی  مرکزی  کمیته ی  سوی  از  که  بود  تاکتیکی ای  و  اسرتتژیک  رهنمود های 

دیکته می شد. شایستگی های آنان برای انجام چنین مأموریتی، در چنان رشایط 

حساسی ، در این خالصه می شد که چند سالی را در زندان های شاه گذرانده و 

به خاطر سال ها  آنان  بودند.  کرده  اثبات  فدایی  به سازمان  را  وفادارِی خویش 

محرومیت از آزادی ها، نه دارای دانش یا تعهد فمینیستی بودند، و نه توانایی 

روشنفکرانه و مهارت های الزم برای رهربِی یک سازماِن سوسیالیستی-فمینیستی 

را داشتند، و حتی منی توانستند سیاست هائی را که قرار بود اجرا شود به روشنی 

تبیین کنند. تقریبا در همه ی نشست های اتحاد، در گوشه ای نشسته و به ندرت 

سخن می گفتند. اما هامن ها بودند که در عمل در متام تصمیم های سیاسی اتحاد 

تعیین کننده بودند. این مأمورین فدایی در اتحاد، مراقب بودند تا اعضای غیر 

۲17.  گفتگوی  نویسنده با هام ناطق، عضو مؤسس اتحاد و نخستین کمیته ی اجرایی آن، پاریس، جوالی 1990.
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فدایی مسئولیت مهمی  نگیرند یا سیاست هایی را پیشنهاد ندهند که اتحاد را از  

خِط »صحیِح« فدایی منحرف سازد. 

در احزاب سوسیالیستی و کمونیستی سنتی تحت رهربی مرد ها، انتصاب افراد 

به کمیته  های زنان عموما منزلت کم تری از دیگر انتصابات داشته، و خود زناِن 

منصوب شده نیز این را می دانستند. در مورد اتحاد ملی زنان نیز چنین بود؛ یعنی 

رابط  به عنوان  مگر  ملی شناخته شوند،  اتحاد  با  که  فدائی منی خواستند  زنان 

سازمان فدایی. ایده ی تأسیس  یک سازمان زنان نیز تنها به این خاطر جذب شان 

کرده بود که می توانست در خدمت به منافعِ فدایی قرار گیرد. وظیفه ی آن ها 

این بود که چهره ی فدایِی اتحاد ملی را حفظ کنند و آن  را به عنوان جبهه ی 

»دمکراتیِک« فدایی نگاه دارند. بعد ها تعداد بیشرتی با دیدگاه  های مشابه وارد 

به  نیاِت سیاسی گروهی  به  خاطر  بیشرت  آن ها - که  نظر  از  اتحاد ملی شدند. 

اتحاد ملی جذب شده بودند تا به خاطر ایده  های فمینیستی - اتحاد ملی رصفا 

سازمان وابسته به فدایی بود که میان بُری برای کار کردن با زنان در جهت سیاست 

فدایی محسوب می شد. آن ها در پیش برد سیاست های پوپولیستی اتحاد، نقشی 

تعیین کننده داشتند. 

رهربِی فدایی، با فرستادن فداییاِن زن به اتحاد و به عهده گرفنت مسئولیت های 

را  آن ها  استقالل عمل  و  اتحاد  اعضای مؤسِس  توانایی  نهاد، رسام  این  رهربی 

برای تعیین و ترسیِم اهداف و اسرتاتژی مبارزه تضعیف کردند. این که چرا زنانی 

انتقاد  فدایی  پوپولیستِی  گرایش های  به  و  بودند  فمینیستی  آگاهی  دارای  که 

داشتند با این دخالِت سازماِن فدایی همراه شدند هامن توضیحی را دارد که 

اولیه ی جنبِش معارِص ر هایِی زنان در غرب  »شیال روباتام« در مورد سال های 

به  غالبا  که  و سازمان هایی  و کنش ها  ایده  ها  واسطه ی  به  »زنان  بر می شامرد: 

دسِت مرد ها ساخته شده به خودآگاهِی انقالبی  رسیده اند. ما خود را فقط در 
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جوامعی شناخته ایم که قدرِت مردانه و فرهنِگ مردانه در آن غالب بوده است. 

آلرتناتیو آرمانی مان نیز مرد-محور است. ما زنان، در زیر مفهوِم برادری و آزادی 

'انسان' پنهان می مانیم.«٢18 

به همین دلیل، حتی زنانی که خودآگاهی جنسیتِی بیشرتی داشتند نیز، تحِت 

تأثیِر فرهنِگ مرد-محوری که باوری را ترویج می کرد که متایالت و عالیِق زنان 

فداییان  غیر دمکراتیِک  تصمیم  این  مقابل  در  ندارند،  را  اول  درجه ی  اهمیت 

مقاومتی نشان ندادند. باید بگویم من در تقسیم  بندی مؤسسین اتحاد ملی زنان، 

خود را در همین گروه آخر می بینم. آن چه من اکنون آن را سازش در برابر یک 

فداییان در  قیم  مأبانه ی  برای مداخالِت  را  راه  نادرست می بینم،  بینش سیاسی 

فعالیت های روزمره ی اتحاد ملی هموار کرد. به تفسیری، پذیرفنت رهربِی مردان 

در این جبهه ی زنانه، انکار ظرفیت های روشنفکری و سیاسی زنان و همراهی 

در پروسه ی به تحلیل بردن انرژی انقالبی ای بود که حفظ آن در آن مرحله از 

جنبش حیاتی بود.

با این حال، در میان بسیاری از زناِن آگاه هوادار فدایی، افت     و   خیزهای ایدئولوژیک 

انقالب  طلبانه ی  انحصار   و  واپس گرا  ماهیِت  داشت.  وجود  زیادی  عاطفی  و 

اسالمی  و نقِش زناِن مذهبی -  سنتی در انقالب، ثابت می کرد که فعالیت در میان 

زنان عادی برای افزایش خودباوری و آگاهی آن ها و ارائه ی آلرتناتیوی در مقابل 

"راه حل اسالمی" رضورت داشت. اما ما از سوئی میان ایده  های فمینیستی و 

واقعیِت تجربیاِت روزمره در خیابان، و از سوی دیگر ایدئولوژِی پوپولیستی - 

بین  محرمانه،  نشست های  در  هرچند،  بودیم.  فدایی، رس در گم  سوسیالیستی 

رابطین فدایی و دیگران بر رس سیاست هایی که از سوی سازماِن مادر دیکته 

"این نظر  با شنیدن کالم آخر که  اما  می شد، مشاجراتی سخت در می گرفت، 

218.    S. Rowbotham, Women, Resistance … p. 11.
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رفقاست"، مرعوب شده و وادار به سکوت می شدیم. البته برخی فمینیست های 

در  پیوسته  و  قویا  نداشتند،  فدائی  سازمان  به  نسبت  تعهدی  که  مارکسیست 

تنها  اتحاد،  آنان مشکِل  بیشرت  برای  می کردند.  مقاومت  این سیاست ها  مقابل 

این نبود که به طور فزاینده ای چهره ی فدایی به خود می گرفت، بلکه مشکل، 

آن ها  اتحاد می گرفت.  بودکه  فمینیستی ای  یا حتی ضد  غیر فمینیستی  مواضعِ 

امید داشتند که از طریق بحث و گفتگو با اعضای غیر فدایی و تشویق آنان به 

پیوسنت به اتحاد، توازن قوا را به نفع مواضع فمینیستی تغییر دهند. این امیدی 

واهی بود، چرا که متام ارزش های دمکراتیکی که اتحاد در منشور خود بر آن 

تأکید کرده بود ادعاهائی بی پشتوانه بود. هامن طور که زهره به درستی می گوید: 

حتی »منشور]اتحاد[، نخستین نقِض عهدی بود که در قبال وعده  هایامن به زنان 

داده بودیم. ما ادعا می کردیم که می خواهیم سازمانی دمکراتیک تشکیل دهیم 

و این که اتحاد محصوِل مباحثاِت آزاد بین زنان است. فداییان منشور را خیلی 

رَسرَسی نوشتند و به اتحاد تحمیل کردند، چون الزم بود که در مقاِم  یک سازمان 

رفراندم جمهوری اسالمی  را رسام تقبیح کنیم.«٢19 

رهربِی فدایی می خواست نگذارد که جنبِش زنان از اهداِف ضد امپریالیستِی 

انقالب منحرف شود. علی کشتگر، عضِو کمیته ی مرکزی فدایی و هیئت سیاسِی 

آن پس از انقالب، اهداف سازماِن فدایی در رابطه با اتحاد ملی زنان را این چنین 

خالصه می کند: »سیاسِت فداییان در قبال اتحاد ]ملی[، مبتنی بر سه مالحظه 

بود: نخست این که سازمان فدایی، سازمان های دمکراتیک را رصفا ابزاری برای 

پیگیرِی اهداِف سیاسِی خویش می دید و نه چیزی بیشرت. این سیاسِت کلِی ما و 

بنابراین سیاسِت ما در قباِل اتحاد بود. دوم این که ما در باره ی مسئله ی زنان باور 

داشتیم که ر هایِی زنان ممکن نخواهد شد مگر این که همه ی منازعات طبقاتی 

۲19.   گفتگو با زهره
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رفع شود و عدالِت همه گانی حاصل شود. سوم این که مسئله  ی زنان رصفا به 

مسئله ی زناِن زحمت کش و زناِن طبقه ی کارگر محدود می شد. این سیاست باید 

در اتحاد ملی نفوذ می کرد تا با بهره گرفنت از زناِن مارکسیست-لنینیستی که 

در اتحاد بودند، ارگان های رهربی جهت حامیت از منافعِ توده  های زحمت کش 

اشغال شود و جلوی زناِن روشنفکری که مشکوک و خرده-بورژوا و ضد انقالب 

به شامر می رفتند گرفته شود.«٢٢٠ کشتگر مثالی می زند از این که رهرباِن فدایی 

در دوره ی پس از  انقالب چه نگاهی به برخی از نگرانی های ویژه ی زنان داشتند:

»ما در کمیته ی مرکزی، اغلب، مسائل روز نظیر ممنوعیِت حرفه ی  قضا برای 

باور  یکی  این زمینه وجود داشت.  نگاه در  به بحث می گذاشتیم. دو  را  زنان 

داشت که ما باید از حقوق زنان برای کار در عرصه ی عمومی  به طور نامرشوط 

دفاع کنیم. نگاه دوم را آن هایی مطرح می کردند که دست آخر به حزِب توده 

پیوستند و استدالل می کردند که این دفاع می تواند جهِت ما را به سمِت مطالباِت 

روشنفکران و زناِن بی درد بچرخاند. برای مثال، آن ها می گفتند 'چند تا قاضِی 

از  پشِت میِز قضاوت کنار  اگر همین چند تا هم  یا سی تا.  زن داریم؟ بیست 

گذاشته شوند، هیچ اتفاقی منی افتد.' بنابراین، این مسئله هرگز تحِت مسئله ی 

حقوِق الیتجزاِی زنان بحث منی شد، و بر رس این که آن موقع حقوق دمکراتیک 

و آزادی های فردی ای که داشت زیر پای رژیِم جدید له می شد مسئله ای جدی 

بود، توافق وجود نداشت.«٢٢1 

کشتگر به یاد می آورد که برخی از زناِن اتحاد ملی خواستار آن شدند که ارگان 

فدایی )نرشیه کار( موضعی رادیکال تر در قبال حقوق و آزادی های زنان اتخاذ کند:

جای  فدایی  نرشیه ی  که  بودند  اعتقاد  این  بر  مرکزی  کمیته ی  اعضای  »اکرث 

۲۲0.  گفتگوی  نویسنده با علی کشتگر.
۲۲1.   هامن



۲19

اتحاد ملی زنان

پرداخنت به چنین مسائل انحرافی نیست، ]و چنین کاری[ روابط ما با نیرو های 

ضد امپریالیستی و دولت را خدشه دار می کند. آن ها می گفتند این مسائل در 

آن لحظه اهمیت ندارند. و اگر از آن ها می پرسیدی که پس چرا سازمان ما در 

اتحاد فعال است، با رصاحت جواب می دادند که چون ما می خواهیم خط فدایِی 

اتحاد،  از دوستان ام در  برخی  تأثیِر  تحِت  بیاندازیم. من  آن جا  را در  صحیحی 

و  اتحاد  قبال  در  ما  جاهالنه ی  اغلب  و  قیم مأبانه  سیاست های  به  نسبت  که 

به طور کلی مسئله ی زنان دغدغه  های جدی داشتند، اغلب این مسائل را مطرح 

می کردم. پاسخی که معموال دریافت می کردم این بود که این دغدغه  ها ماِل زناِن 

خرده-بورژواست و نه زناِن زحمت کش. آن ها حتی به سلوِک بورژوایی و لباس 
پوشیدِن زنان خرده می گرفتند تا بتوانند از مواضعِ خود پشتیبانی کنند.«٢٢٢

دیگر  و  منی گرفت  به راحتی صورت  اتحاد  در  فدایی  خِط  پیش برد  این حال،  با 

اعضای اتحاد حارض نبودند تصمیامتی که به سلول ها یا کمیته  های اتحاد می رسید 

را بی چون و چرا بپذیرند. بنابراین، از ابتدا تا پایان کار، و به رغم این واقعیت که 

اتحاد در کنرتِل واقعِی رابطین فدایی بود، بحث ها و کشمکش ها و نقشه  ها و ضد 

نقشه  ها پیوسته بر فعالیت های اتحاد سایه افکنده بود و کشمکش ها عمدتا بر 

رِس تئوری و عمل بود. اما بسیار چیز های دیگری هم بودند که ما را از  هم جدا 

می کردند و بر اقداماِت هامهنگ و صادقانه ای تأثیر می گذاشت که در زمینه ی 

مسائِل حقوق زنان الزم بود انجام شود و ظاهرا دلیِل ما برای دوِر هم جمع شدن 

بود. در عین حال، درگیری های شخصی و رقابت و عدم توافق بر رس رفتار شخصی 

و غیره نیز بین ما شکاف می انداخت. البته این امر مختص به اتحاد، فداییان یا 

حتی مختص به سازمان های چپ ایرانی نبود. »سارا ایوانس«، در گزارش خود از  

۲۲۲.   هامن
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سیاسِت چِپ جدید و جنبش های حقوِق مدنی و ر هایِی زنان در ایاالِت متحده، 

به رشایِط مشابهی اشاره دارد که چه گونه »پرسش های اسرتاتژیک تبدیل به اصول 

بنیادیِن اخالقی می شدند، نظرات  به عنوان قاطعیت های مطلق و مذاکره ناپذیر 

ارائه می شدند، و بر چسب ها و کلیشه  های غیر اخالقی جای مواجهه ی صادقانه ی 
دیدگاه  های مخالف را می گرفت.٢٢3

در گفتگو های نویسنده با بسیاری از همرا هان گذشته، بسیاری از آنان با تأسف 

تصدیق کردند که اکرث مواضع سیاسی ای که در طول فعالیت شان در اتحاد ملی 

بود. در  ایران در تضاد  قباِل وضعیت سیاسی  با نظر واقعی آن ها در  گرفتند، 

واقع، به نظر می رسد که بسیاری از ما با پیروی کورکورانه از فداییان، یا به خاطر 

را  افکاِر خود  تا نظرات و  ایدئولوژیک دیگر وادار شدیم  فشار های سیاسی و 

به فراموشی بسپاریم. اتحاد ملی از "روحانیوِن رادیکال" در برابر دولِت لیرباِل 

بازرگان حامیت می کرد، حتی وقتی که منافعِ جنسیتی زنان حکم به خالِف آن 

را می داد؛ چرا که دولت لیرباِل بازرگان در مقایسه با روحانیوِن رادیکال مدارای 

بیشرتی با دیدگاه  ها و سبِک زندگِی سکوالر نشان می داد، و آماده گِی بیشرتی 

داشت تا اصالحات در آموزه  های سنتی-مذهبی  را که واقعیت های اقتصادی و 

اجتامعی و سیاسی رضوری کرده بود، بپذیرد. اما در رشایط سیاسِی غالِب آن 

زمان، عقِل سلیم حکومت منی کرد. هم چنین، جایی برای تأمل در باره ی تجارب 

تاریخی نبود. برای اکرث زنان فعال چپ ، مرام سازمانی و ایدئولوژیک جایگزین 

اصول سیاسی و حتی اخالقی ای شده بود که همیشه بدان ها باور داشتند. مینو،  

یکی از اعضای این گروه به تلخی می گوید:

»من همیشه در زندگی ام زن مستقلی بودم، تا آن اندازه که حتی سبِک زندگی ام 

223.   S. Evans, Personal Politics, New York: Vantage Books, 1980. p. 114.
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برخی از دوستاِن لیربال ام را نیز مبهوت می کرد. من در خانواده و محِل کار و 

متاِم فضا های زندگی ام، صدای خودم را داشتم و بسیار رصیح بودم. تقریبا هیچ 

چیز و هیچ کسی منی توانست مرا برتساند. حتی از آزادِی جنسی ای برخوردار 

بودم که اکرث زنان دهه ی ۴0 و ۵0 ایران از آن بی بهره بودند. پیش از این که با 

ایدئولوژِی فمینیستی آشنا شوم، عمال فمینیست بودم و اتکاء به نفس، استقالل 

رأی و حِق انتخاب، چنان تبدیل به ارزش های غالِب زندگِی من شده بودند که 

ایدئولوژِی سیاسی ام مرا به  اما  منی توانستم به سبِک زندگِی دیگری فکر کنم. 

پوپولیستی کله پوک تبدیل کرد. چادِر مشکی می پوشیدم، در تظاهراِت مذهبی 

 رشکت می کردم و از رژیمی حامیت می کردم که فوری ترین هدِف »انقالبی«اش 

بود.  زنان  آزادی های  و  و روشنفکرانه و حقوق  فردی  آزادی های  محدود کردِن 

به خرج منی دادم.  تعقلی  دیگر هیچ  سیاسی ام  و  تصمیامِت شخصی  درباره ی 

ایدئولوژِی من جایگزیِن اندیشه و عقِل سلیم ام شده بود.« 

واقعیت این است که وفاداری به حزب و پیروی از اصول سازمانی و تصمیامِت 

پای بندی  برای  اغلب جائی  به همرا هان،  عاطفه ی شدید نسبت  نیز  و  رهربی 

به عقایِد و ادراک فردی باقی منی گذارد. از آن گذشته، استفاده از هر وسیله ای 

برای رسیدن به هدف مبارزه ی ضد امپریالیستی توجیه پذیر می شود.  گاهی در 

نشست های عمومی ، بی رشمانه از تاکتیک های سیاسی ای دفاع می شود که در 

سلول های حزب علیه آن مبارزه شده و پیش نرفته است. این اصل "سانرتالیزم 

نامیده شده. شاید فرمان بری و قربانی کردِن اصوِل روشنفکری و  دموکراتیک" 

اخالقی نام بهرتی برای آن باشد.

میهن جزنی توضیح می دهد که در برابر خِط فدایی در اتحاد، هیچ مقاومتی از  

سوی زنان صورت منی گرفت: »من با این بحث موافقم که ما به عنواِن زنانی که از  

نظر سیاسی آگاه بودند، در واقع نسبت به حقوِق خودمان خیلی نا آگاه بودیم. 
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اعرتاف می کنم که مشکِل ما همین بود. اما ناِم فداییان خیلی اعتبار داشت و 

را  اتحاد  آن ها  کنیم،  مقاومت  تصمیامت شان  برابر  در  اگر  که  می ترسیدیم  ما 

تحریم کنند. و ما داریم از زمانی حرف می زنیم که هنوز در بین فدایی ها آن 

همه شکاف نیافتاده بود، یعنی زمانی که ناِم فدایی را با احرتام می بردند. اتحاد 

می ترسید که فداییان حامیت شان را از ما بگیرند.«

این یاد آوری ها منونه  های خوبی  است از این که وابستگی به یک سازمان یا حزب 

سیاسی اغلب بر متاِم انگیزه  ها و داوری های سیاسی غلبه پیدا می کند و تعهد به 

سازمان یا حزب بدل به هدِف نهائی می شود. احرتام و وابستگِی عاطفی ای که 

برخی از اعضای اتحاد ملی به  نام و تشکِل فدایی داشتند، گاهی چرخش های 

تحریره ی  هیئت  اعضای  از  یکی  مثال،  برای  می گرفت.  خود  به  شگفت آوری 

نرشیه ی اتحاد )برابری( دو جزوه در باره ی زندگی و کار های الکساندرا کولونتای 

و کالرا زتکین ترجمه و تألیف کرد. وی به جای این که جزوه را جهت انتشار 

به اتحاد تحویل دهد، آن ها را به فداییان داد و فداییان نیز آن ها را بی درنگ 

منترش کردند. ذهنیِت او این بود که با افزودِن آثاِر بیشرتی به فهرسِت انتشاراِت 

فداییان، اعتبار سازمان افزایش پیدا می کند. به ذهِن این دوست نرسیده بود که 

حاصل کارش را به اتحاد تحویل دهد و این که تعهد او در درجه ی نخست باید 

افزایش اعتبار اتحاد می بود. فداییان نیز به نوبه ی خود فکر نکردند که اتحاد 

می تواند جای مناسب تری برای انتشار چنین جزوه ی فمینیستی باشد. آن ها خود 

را با چنین مسائِل کم اهمیتی به زحمت منی انداختند.

بر همین اساس، حتی فمینیست های اتحاد ملی که به منافعِ خاص زنان باور 

و  جنسیتی  نابرابرِی  علیه  مبارزه  در  گوناگون  تجربیاِت  و  دانش  از  و  داشتند 

ارزش های پدرساالرانه بی بهره نبودند، نتوانستند در برابر سیاست های قیم  مأبانه 

و تفرقه افکنی که بر سازمان زنان تحمیل می شد مقاومت کنند. به این ترتیب، 
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و  بینش  به خاطر  زنان،  حقوق  از  دفاع  جهت  در  همکاری  برای  اولیه  توافِق 

تحلیل  به  مادر،  با پس-زمینه ی جنسیتی سازمان  نادرست،  داوری های سیاسی 

رفت و نقض شد. هر چند که در این جا بی شک مسئولیت اصلی با زنانی است 

که کورکورانه از خِط فدایی پشتیبانی می کردند و تعصِب ایدئولوژیِک و پیروِی 

بی چون و چرا از خِط حزبی  را باالتر از هر مالحظه ی دیگری می دانستند. با 

این حال، کسانی که اتحاد ملی را با دیدگاه  ها و امید های متفاوتی تأسیس کرده 

تحلیل های مرد- تا  دادند  اجازه  این سطور، که  نویسنده ی  از آن جمله  بودند، 

محور از رویداد های سیاسی بر قضاوت و تعهدشان به منافعِ زنان چیره شود، در 

این سیاست نادرست گناهکارند. در نهایت، اختالف نظرات و تعصباِت سیاسی 

که بازتاب دیدگاه  های متضاد در میان رهربان سازمان فدایی بود، و رسانجام به 

نخستین انشعاِب اصلِی این سازمان در تابستان 13۵9 منتهی گردید، در اسرتاتژی 

اتحاد در رابطه با حکومِت اسالمی  و رابطه ی آن با دیگر نیرو های اپوزیسیون، 

منود یافت که در فصل آخر به آن ها اشاره خواهد شد.





                       8               
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بر  مبتنی  زنان،  ملی  اتحاد  بنیان گذاران  اکرثیت  اسرتاتژیک  و  نظری  چارچوب 

مفاهیم عام تئوریک و تحلیلی مارکسیست-لنینیستی از ستم  دیده گِی زنان بود. 

سازمان در وحله ی اول می بایست با طرح و تدوین منسجم بینش تئوریک خود، 

و تحلیل مشخص از رشایط زنان در دوران خاص حکومت اسالمی ، به آموزش و 

بسیج سیاسی اعضاء بپردازد و سپس نظرات و اسرتاتژی مبارزاتی خود برای بهبود 

حقوق زنان در رژیم جدید را، به کمک همین اعضاء به جامعه ی بزرگ تر زنان 

انتقال دهد. اما هامن طور که در فصل پیش گفته شد، اکرثیِت رهرباِن اتحاد با 

اندیشه و کنِش فمینیستی و یا با جنبش های زنان در غرب )یا رشق(، و یا حتی 

پیشینه ی تاریخی مبارزات زنان در ایران آشنائی چندانی نداشتند. وجه مشرتک 

اکرثیت بنیان گذاران اتحاد، هامن مفاهیم عام یاد شده، و برای بعضی، هواداری 

از سازمان فدائیان خلق بود. بدتر از آن ، شناخت آنان از فمینیسم و ایدئولوژِی 

فمینیستی و اسرتاتژی های گوناگون مبارزه ی زنان فمینیست عمدتا خصامنه و 

سطحی بود. به عبارت دیگر، آموزش دهنده گان خود سخت نیازمند به آموزش 

بودند.

از این جنبه، گفتگوی دو عضِو مؤسِس اتحاد، با هفته نامه ی فردوسی، چند هفته 

بعد از تشکیل سازمان، بسیار گویاست. آن ها اعالم کردند که هدِف عمده ی اتحاد، 

خودآگاهِی  افزایش  و  امپریالیستی  ضد  انقالب  در  زنان  فعاالنه تِر  درگیر کردِن 

آن ها از استثامِر طبقاتی است. »اهداف اصلی ما آن است که رشایط را برای 

کنِش هامهنِگ زناِن ایرانی آماده کنیم تا سطح خودآگاهِی زنان افزایش یابد؛ 

تا به حقوِق اجتامعی و اقتصادی و سیاسی دست یابند؛ تا در مبارزه ی سیاسِی 
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نیرو ها و افراد مرتقی علیه سلطه و نفوذ امپریالیستی مشارکت کنند؛ و در ساخنِت 

استثامر و سلطه مشارکت جویند.224  از هر گونه  آزاد و ر ها  ایرانی مستقل و 

آنان تأکید کردند که هدِف فعالیت های سازمانی شان "زنان زحمت کش" اند، تا 

زناِن زحمت کش را در زمینه  های اجتامعی و سیاسی آموزش دهند، و کالس های 

سوادآموزی در جنوب تهران راه اندازی کنند. در این گفتگو، هر دو بسیار مراقب 

پاسخ  شود.  شناخته  فمینیسم  بر چسب  با  اتحاد  فعالیت های  مبادا  که  بودند 

آنان در باره ی امکان همکاری با سازمان های بین املللی فمینیستی این بود که: 

را دشمن می دانند، پس  مردان  که  در غرب هستند  بسیاری  زناِن  سازمان های 

دغدغه شان حقوِق از بین رفته ی زنان نیست. این سازمان ها که فمینیست نامیده 

می شوند، مشکالت را بر حسِب ریشه  های تاریخی و فرهنگی و طبقاتی تحلیل 

منی کنند. آن ها می خواهند این حق را داشته باشند که هر چه یک مرد در جامعه 

دارد و انجام می دهد را داشته باشند، بدون این که درستی و نادرستی این امر را 

مورد پرسش قرار دهند. از  نظِر ما، مرد ها دشمِن ما نیستند. دشمن ما روابط 

اجتامعی موجود است که بر زنان ستم روا می دارد. ما با سازمان هایی می توانیم 

همکاری کنیم که چنین خِط فکری ای داشته باشند.225 

نا گفته پیداست که این تعمیِم نا به  جا در باره ی فمینیسم - یكی از مؤثرترین 

چالش های سیاسی و فلسفی دوران ما - که از دهه ی 60 به این سو، بنیان های 

کرده ،  دگرگون  غربی   کشور های  در  را  سیاسی  و  اقتصادی  امتیاز های  كهنه ی 

حکایت از کم -اطالعی، و حتی رویکرد خصامنه ی گوینده گان به فمینیسِم غربی  

و بینش های گوناگون درونی آن داشت. این برخورد سطحی و ناقص، در عین حال 

نشان از مشکل اساسی تری داشت که در بررسی تحوالت حقوقی و اجتامعی 

224.   مجله ی فردوسی، شامره ۲9 )8 خرداد 13۵8(.
۲۲۵.   هامن.
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دوران پهلوی - فصل دوم از آن سخن رفت. این که دولتی شدن جنبش بهبوِد حقوق 

زنان در نبود دموکراسی و آزادی تشکل های مردمی، از جمله گروه  های مستقل 

آگاهی  و  بینش  تغییر  به  قادر  آموزشی،  و  و تالش های مستمر فرهنگی  زنان، 

جنسیتی زنان نبود. از آن بدتر، اصالحات به ابتکاِر یک حکومت استبدادِی فاقد 

مرشوعیت ، به شکاف بین زنان جامعه و بی اعتبار شدن فمینیسم انجامیده بود. 

به   هر  حال،  در طوِل فعالیِت اتحاد، جز ترجمه و انتشار یک مقاله ی کوتاه سوسیال-

فمینیستی درباره ی منشاء خانواده ی انگلس، هیچ گاه از مفاهیم، گفتامن ها و 

تحلیل های فمینیستی، و یا تجارب تاریخی و اسرتاتژیک فعاالن حقوق زن در 

جهان، برای آموزش سیاسی اعضاء یا رهربان استفاده نشد. حتی آشنائی با تاریخ 

جنبش زنان ایران و روش های پیشگامان زن برای طرح مشکالت زنان در کشور 

نیز در دستور کار قرار نگرفت. در واقع، به استثنای مقاله ی کوتاهی در نرشیه ی 

اتحاد ملی، "زنان در مبارزه" )که جایگزیِن نرشیه ی قبلِی برابری شده بود(، تقریبا 

هیچ شناختی از مبارزات گذشته ی پیشگامان حقوق زنان در ایران وجود نداشت 

و تجربیات سازمانی و ایدئولوژیک نسل های گذشته ی فعالین حقوق زن مورد 

ارزیابی  قرار نگرفت. گوئی اتحاد ملی و متام جنبش زنان، از این لحاظ، در خالء 

فعالیت می کرد و هیچ تاریخی پشِت رس وجود نداشت.

فقدان خودآگاهِی جنسیتی در بسیاری از فعاالن، و این واقعیت که این نسل 

و  و حقوق  تاریخ  از   مارکسیستی  قدیمی  تفسیرِ های  به هامن  فعال،  زنان  از 

آزادی های زنان بسنده می کردند، علل عمده ی رشایط مبارزه ای بود که می توان 

آن را حرکت در تار یکی نامید. این مسئله، به ویژه در میان زنان فعال جوانی 

که مبارزه ی سیاسی را تازه رشوع کرده بودند، حادتر بود و یادآور تحلیل "سارا 

ایوانس" درباره ی نسِل جدید فعالین در ایاالِت متحده بود که فاقِد خودآگاهی 

فمینیستی چپ های قدیمی  یا نسل پیشین بودند. وی می نویسد: »'مسئله ی زنان' 
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در ادبیات مارکسیستی جایگاه واالیی دارد. چپ های قدیمی مجبور بودند مبارزه 

علیه برترِی مردانه را حداقل در گفتار قبول داشته باشند. گرچه چِپ جدید در 

شورش فرهنگی مشارکت داشت و از  آزادِی جنسی، آزاد اندیشی و رو راستی در 

این باره پشتیبانی می کرد، اما بسیار بیشرت از چپ های قدیمی، میراث داِر اهمیت 

جذبه و قدرِت زنانه بود. ایوانس توضیح می دهد که 'ویرانگری دوره ی مک کارتی' 

تاریِخ گذشته را پاک کرد. در نتیجه، "این شورشیاِن جدید، جنبِش خویش را تقریبا 

در خالء بر پا ساختند.«۲۲6 همین نکته را می توان در باره ی نسل زنان ایران پس 

از ۲8 مرداد متذکر شد. تحلیل میهن جزنی از متایز بین نسِل قدیمی  و جدیِد 

این باره  از سازمان فدایی در  او  به شناخِت گسرتده و عینِی  با توجه  فداییان، 

شنیدنی است. 

میهن می گوید نیرو های جدیِد فداییان، آگاهِی کمی  از مسئله  ی زنان داشتند، در 

حالی که ُمسن تر هایی مانند خوِد او که در سازمان های جوانان و زناِن حزِب توده 

فعالیت کرده بودند، نسبت به مسئله  ی ستم دیده گِی زنان حساس تر بودند. وی 

به یاد می آورد که فداییان چه گونه او را به خاطِر تعهدی که به سازمان های مستقل 

زنان داشت، از  اتحاد حذف کردند و »به ِسَمِت دیگری منصوب کردند«: »رهربی 

]سازمان[ که در آغاز به ما گفته بود هیچ برنامه ای برای سازمان زنان ندارد و ما 

باید برویم و با ابتکار خودمان زنان را بسیج کنیم، خیلی زود تغییِر خط مشی 

داد و می خواست همه چیز را ]به ما[ د یکته کند. آن ها می خواستند که ما فقط 

روی مبارزه ی طبقاتی و زناِن طبقه ی کارگر متمرکز شویم و نه موضوعات دیگر. 

اما من به سازمان های مستقل زنان باوری قلبی  داشتم و چون نخواستم که از 

دستوراِت فدایی پیروی کنم و می خواستم ُرک و راست حرف بزنم، مرا از اتحاد 

226.   S. Evans, Personal Politics…., pp. 116-19.
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حذف کردند، با این بهانه که در شورای معلامِن پیشگام )فدایی( به من بیشرت 

نیاز دارند.«۲۲7 

در حقیقت، تقریبا بالفاصله پس از تشکیل اتحاد ملی، هدف مرکزی فعالیت های 

و  سیاسی  نیازهای  خدمِت  در  بیشرت  هر چه  آن،  و  شد  تعیین  آن  سیاسِی 

سازمانِی فدایی قرار گرفنت بود. این هدف، در فعالیت ها، برنامه  ها، انتصابات 

و ائتالف هایی که اتحاد با دیگر گروه  ها به عمل آورد، منایان بود. مریم، یکی از 

اعضای اتحاد، به یاد می آورد که وی را به رغِم متایل اش، از اتحاد حذف، و به 

شورای معلامِن پیشگام منتقل کردند: »به من گفتند که باید انرژی ام را جایی 

رصف کنم که نیاز بیشرتی به آن هست. گفتند: »ما در اتحاد به اندازه ی کافی 

نیرو داریم، اما در پیشگام نیاز به آدم های پُر انرژی داریم«. خیلی ناراحت بودم. 

از این گذشته، منی خواستم در مدرسه ام به عنوان معلِم فدایی شناخته شوم. اما 

در  دهم.«٢٢8 مریم رسانجام  قرار  پرسش  مورد  را  سازمانی  دستوِر  منی توانستم 

136۲ شمسی به خاطر این که در مدرسه اش، به عنوان هوادار فدائی شناخته شد، 

از شغل معلمی  اخراج و مجبور به جالِی وطن شد.

اتحاد ملی با هدِف بسیج کردن زناِن طبقاِت مختلف جهِت مبارزه، چندین کمیته 

تشکیل داد. کمیته ی کارمندان، کمیته ی معلامن، کمیته ی پرستاران، و کمیته ی 

زحمت کشان شکل گرفتند تا زنان را در محیط زندگی و کار بسیج کنند. کمیته ی 

پژوهش و کمیته ی فرهنگی نیز برای ِآموزش مارکسیستِی اعضای اتحاد، ترجمه و 

ارائه ی تحلیلی از جایگاه و موقعیِت زنان در ایران به کار پرداخت. اتحاد، هم چنین 

در یکی از مناطق فقیر نشین تهران، مرکزی راه اندازی کرد که در آن جا اعضاء 

کالس های سواد آموزی، خیاطی و گهگاه نیز منایشگاه  های عکس و اسالید برگزار 

۲۲7.   گفتگو با میهن جزنی.
۲۲8.   گفتگو با مریم )نام مستعار(، برکلی، کالیفرنیا، آوریل 1990.
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می کردند. اطالعی در دست نیست که چه تعداد از این زنان به  راه فداییان پیوستند.

  

نشریاِت اتحاد ملی زنان
در تابستان 13۵7 اتحاد پنج یا شش شامره از دوهفته نامه ای با نام برابری انتشار 

داد. این نام با پیروی از سنِت Gleichheit )نرشیه ی جنبش زنان سوسیالیسِت 

آملان به رسدبیری کالرا زتکین( انتخاب شده بود. وقتی رژیم اسالمی  متام نرشیات 

نیرو های مرتقی و اپوزیسیون را بست، انتشار برابری نیز متوقف شد تا چند ماه 

بعد، انتشار یک گاه نامه  به نام "زنان در مبارزه" را آغاز کند که پس از انتشار پنج 

شامره متوقف شد.٢٢9 

مقاله ی اصلِی نخستین شامرهی نرشیهی برابری، رویکردی به نوشته  های انگلس 

و زتکین و دیگر متوِن کالسیِک مارکسیستی بود و مروری بر ریشه  های تاریخِی 

ستم دیده گِی زنان. این مقاله می توانست در ترکیه و عراق و برزیل یا هر کشور 

دیگری نوشته شود، چون هیچ اشاره ای به اشکال و دالیِل ویژه ی ستم دیده گِی 

زنان در ایران تحت حکومت اسالمی  نداشت. در این مقاله استدالل می  شد که 

نابرابرِی زنان در خانواده و در محیِط کار و به طور کلی در جامعه، ریشه در 

روابط غالِب اجتامعی )و نه جنسیتِی( دارد. بنابراین، اساِس ستم دیده گِی زنان، 

محرومیِت آن ها از تولیِد اجتامعی و بی ارزش شدن کاِر خانه گی آن ها )که از 

نظر اجتامعی رضوری است( بود که همه گِی این ها ناشی از روابط رسمایه داری 

روابط  این  زیرا  بود،  روابط  این  نابودی  زنان،  ر هایی  راه  تنها  بود. پس،  تولید 

زمینه را آماده می کنند تا اقلیت کوچکی از زنان و مردان )رسمایه دار(، اکرثیِت 

زنان و مردان را استثامر کنند. تا چنان روزی فرا رسد، زنان مانند مردان به دو 

٢٢9.   هامن طور که بعدا توصیف خواهد شد، تا آنجا که من میدانم، پس از جدایی اقلیت، هواداران  فداییاِن اقلیت 
چند شامره از نرشیه را در ایاالت متحده )به انگلیسی( منترش کردند.
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گروه فقیر و غنی تقسیم می شوند. در این دو دنیاِی متفاوت، مرداِن زحمت کش 

هامن قدر دوست و متحِد زناِن زحمت کش هستند که زناِن غنی رشکاِی مرداِن 

غنی. دشمن آن ها، زنان و مرداِن خون زالو  صفتی هستند که از حاصل بدبختی ها 

و مصیبت های افراِد زحمت کش زندگی می کنند.٢3٠ 

مقاله ی دیگری که در اوایل 13۵9 در زنان در مبارزه منترش شد، به دفاع از  مبارزه ی 

زنان و جنبش آزادی ملی در ایران، از دیدگاه هیئت تحریریه پرداخته بود. این 

مقاله، بخشی از هامن بحث همیشه  گی و دیدگاه  های موافق و مخالف در باره ی 

انعکاس  را  امپریالیستی  مبارزه ی ضد  برابر  در  زنان  و مسئولیت جنبش  نقش 

می داد: »نظریه  های متفاوت و اغلب انحرافی درباره ی مسئله ی زنان، موجب 

گمراهی ذهنی و کنش های نفاق افکنانه ای شده است که نه به نفعِ مسئله ی 

زنان است، و نه به مبارزه ی مردم برای استقالل ملی کمکی می کند. از یک سو، 

دیدگاه  های نادرست و انحرافِی گروه  ها ]ی زنان[ وجود دارد که برابرِی قانونی و 

اجتامعی با مردان را هدِف غایی می دانند ... از سویی دیگر، دیدگاه  های برخی 

از نیرو های مرتقی وجود دارد که برای مبارزه ی دمکراتیِک زنان دروِن چهارچوبی 

شده،  تعیین  کشور  آزادی خواهانه ی  و  امپریالیستی  ضد  مبارزه ی  سوی  از   که 

ارزشی قائل نیستند. آن ها باور دارند که وقتی آزادی ملی روی دهد، زنان نیز 

کسِب حقوق  برای  زنان  مبارزه ی  آن ها  بنابراین،  می یابند.  ر هایی  خودبه خود 

قانونی و اجتامعی و سیاسی را تفرقه اندازی بین زنان و مردان می دانند.«٢31  

این مقاله، از نظریات نادرست و "انحرافی" به این خاطر انتقاد می کند که به 

نظر نویسنده گان تضاِد اصلی را بین زنان و مردان فرض می کنند. حال آن که از 

چشم انداز این مقاله، تجاوز همه -جانبه ای که دولتمردان کنونی علیه حقوق زنان 

٢3٠.   برابری، 1، ب.ت.
٢31.   زنان در مبارزه، 3 )دی 13۵8(.
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آغاز کرده اند، سبب می شود تا زناِن ناآگاه تحت تأثیر تحریکات و تبلیغات، علیه 

جبنِش ضد امپریالیستی بسیج شوند. گروه  های دیگر نیز به خاطر این که ارزشی 

برای مبارزه ی دمکراتیِک زنان قائل نیستند نقد شده اند. بسیاری از زناِن پیشتاز 

در این گروه، مادوِن شأِن خود می دانستند که در جنبِش زنان مشارکت داشته 

باشند. آن ها چنین جنبشی را که فقط اصالح طلبانه بود، در برابر جنبش هائی که 

ابزاری برای گسرتش دادِن مشارکِت زنان در مبارزه ی عمومی  می دانستند، مشابه 

آن چه در ویتنام و ظفار روی داده بود قرار می دادند.

هیئت  اعضای  از  برخی  که  می یافت  انتشار  زمان  از  بُرهه ای  در  مقاالت  این 

باور  اسالمی   رژیِم  ضدامپریالیستی  ماهیت  به  دیگر  ملی،  اتحاد  تحریریه ی 

استقالِل  موافق  که  موضعی  روشن کردن  در  آن ها  گفتامِن  نهایتا  اما  نداشتند. 

جنبش زنان از  دیگر سازمان های ضد امپریالیستی بود موفق نبود و هر   چند 

دچار  اما  بود،  شده  تندتر  اندازه ای   تا  اسالمی  حکومت  برابر  در  گفتار  لحِن 

تناقض و نامشخص بود. مقاله هم چنین سیاسِت احیای سنت ها و رسوِم کهنه و 

مرتجعانه ای را که "نه در خدمِت مبارزاِت ضدامپریالیستی، و نه وحدِت نیرو های 

ضد امپریالیستی" بود، به باِد انتقاد می گرفت. با این وجود، از روشن کردن این که 

کدام کنش های مشخص ارتجاعی به رضِر زنان است طفره می رفت. در ضمن، 

کنند چه  احیاء  را  این سنت ها  مشخص منی کرد »دولتمردانی« که می خواهند 

کسانی هستند. افزون بر آن، مقاله نهایتا قدرت های امپریالیستی را مقرص این 

سنت های کهنه و ارتجاعی می دانست: »زناِن آگاِه ایران می دانند که علِل نابرابری 

و محرومیت شان باور ها و رسوِم اجتامعی و مذهبی و قوانیِن ارتجاعی نیست. 

امپریالیستی و  از  نفوِذ فرهنِگ  انعکاسی  این باور ها و رسوِم اجتامعی، خود 

با  بنابراین، مخالفت  اقتصادی هستند.  و  اجتامعی  نابرابری های  و  پدرساالرانه 

سنت ها و قوانینی که می توانند مانعی برای مبارزه ی همه گانی و متحِد زنان و 
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مردان علیه استعامر و استثامر باشند، قطعا در خدمِت بسط یافنِت مبارزه ی ضد 

امپریالیستِی توده  های ایرانی خواهد بود.«٢3٢ 

خواننده بعد از خواندِن چنین مقاالتی، ریشه  های اصلی ستم دیده گِی زنان در 

ایران را به چه نسبت می داد؟ فرد چه گونه ، از چه  طریقی و با هدف گرفنت چه 

کسانی می توانست علیه این ستم مبارزه کند؟ در مقاله ای که توسط یکی از  

اعضای شورای اجرایی اتحاد ملی در تابستان 13۵8 منترش شد، تحلیلی ویژه تر 

این  شد.  ارائه  ایرانی  زنان  مختلِف  طبقات  رشایط  از  متناقض(  هم چنان  )اما 

مقاله، یک مقاله ی َجَدلی بود که با استفاده از چهارچوب به اصطالح مارکسیستی 

می کوشید تا منافع زنان ایرانی را تحلیل کند. مقاله با این بحث آغاز می شد که 

"استثامِر دوگانه ی زناِن ناشی از مالکیت خصوصی است و فقط با نابودی کامل آن 

و حذف جامعه ی طبقاتی است که این استثامر دوگانه برطرف می شود". سپس، 

موضعِ طبقات مختلف زنانی را تحلیل می کرد که در اثر پیرشفت رسمایه دارِی 

وابسته در ایران ظهور یافته اند. اول به زناِن رعیت نگاهی می اندازد. اصالحات 

اَرضی، که منابعِ انسانی را آزاد کرده است و رعیت ها را تبدیل به پرولتاریا کرده 

این مقاله در حالی که تأثیر  زناِن رعیت را نیز تغییر داده است.  است، موضعِ 

ویژه ی این تغییرات بر موضعِ زناِن رعیت را روشن منی کند، ُحکم می دهد که 

"روابِط پدرساالرانه ی غالب در خانواده  های رعیت، به طرِز چشم  گیری تضعیف 

شده است."

در ادامه، وضعیت زنان کارگر را با این ادعا مورد بررسی قرار داده بود که "کنرتِل 

مردان بر زنان" در خانواده  های طبقاِت کارگر، "بسیار ضعیف است". سپس با 

الهام از انگلس، نتیجه می گرفت که این امر بدان خاطر است که در خانواده ی 

طبقه ی کارگر، هیچ اثری از ثروت و مالکیت نیست. فرهنِگ طبقه ی کارگر، چون 

٢3٢. هامن
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فاقِد چنین ابزاری برای اجراِی سلطه ی مردان است، "بر اساِس برابرِی زن و مرد در 

کار و خانواده و همبسته گی طبقاتی بنا شده است". چون همین که این زنان وارد 

بازار کار شوند و بیرون از خانه کار کنند، مثِل شوهرشان نان آوِر خانه خواهند بود 

و تفاوِت بیِن آن ها از بین خواهد رفت.

)که"قرِش مرصف  را  "بورژوا"  مخصوصا  و  زنان"خرده-بورژوا"  مقاله رشایِط  این 

ارزیابی می کند. گفته می شود که  به طور متفاوتی  کننده"را تشکیل می دهند( 

رژیِم شاه این زنان را، که محصوِل رسمایه داری وابسته اند، فریفته و علیه توده  های 

زحمت کش بسیج کرده است. این زنان، تحت تأثیِر فرهنِگ استعامر و رسمایه داری 

و زناِن غربی، هنوز هم "در معرِض ایدئولوژِی غالِب پدرساالر" باقی مانده اند. 

در این مقاله هم چنین، به اسالم و "رویکرِد خاصی که اسالم در زمینه ی روابط 

زناشویی و جنسی به زن دارد" اشاراتی شده بود، بی آنکه در باره ی چیستِی این 

روابط در فرهنِگ اسالمی توضیحی ارائه شود.

روابط با دیگر سازمان های سیاسی
اتحاد ملی در متاِم طوِل حیات اش، بر رِس روابط اش با دیگر گروه  های زنان، عمیقا 

دچار دو دسته گی بود. به جز زنان هوادار و حامی  فدایی، دیگر اعضای اتحاد 

از همکاری با گروه  های دیگر استقبال می کردند. هرچند که متامی  سازمان های 

نیز  این همکاری  به احزاب و سازمان های سیاسی بودند،  سکوالِر زنان وابسته 

به سختی ممکن می شد، چون دیگران نیز فقط در چهارچوِب تئوریک و عملِی 

سازمان های خودشان، حارض به همکاری بودند. برای مثال، همکاری با »تشکیالِت 

دمکراتیِک زنان« )متعلق به حزِب توده( به خاطر حامیِت بی قید و رشِط آن از 

رژیِم اسالمی، جایز نبود. این امر، هم چنین در باره ی گروه  های زنانی مانند "اتحاد 

انقالبی  زنان مبارز" و"جمعیت بیداری زنان" که عموما وابسته به سازمان های 
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سازمان    که  آن جا  از  ملی،  بود.اتحاد  صادق  نیز  می رفتند  به شامر  مائویستی 

یافته ترین و بزرگ ترین سازماِن زنان بود و افراِد مشهوری در آن عضویت داشتند، 

و نیز  به این خاطر که از حامیِت فدایی )بزرگ ترین و معتربترین سازماِن سیاسِی 

آن زمان( برخوردار بود، برخی از گروه  های دیگر را قابل همکاری منی دید.

اتحاد عموما برای همکاری با سازمان های دیگر، یک رشط داشت. آن هم این 

بود که آنان به اتحاد بپیوندند. اگر این رشط را قبول منی کردند، هیچ همکاری 

ای ُمیَرس منی شد. مذاکراِت بین اتحاد و "انجمن ر هایی زن" )وابسته به "سازمان 

وحدت کمونیستی"( نیز بر مبنای همین مسئله پایه ریزی شد. "انجمن ر هایی 

برای  آن  عواقب  و  اسالمِی حکومت  ماهیت  از  که  بود  کوچکی  سازماِن  زن"، 

زنان تحلیِل خود را داشت. این انجمن که پیرِو خِط کلِی سازماِن مادر بود، بر 

خالِف اتحاد، به ماهیِت ضد امپریالیستِی رژیِم اسالمی  باور نداشت و بنابراین، با 

سیاست های رژیم در قباِل زنان، رسمی تر و آشکارتر مخالفت می کرد. به یاد دارم 

که زهره و من در نشستی که بین مناینده گاِن این دو گروه تشکیل شد، با منشوِر 

این  با  انجمن آشنا شده و درباره ی موضوعاِت مهم دیگر به بحث پرداختیم. 

همه، نتیجه  ای از  این نشست به دست نیامد. »انجمن ر هایی زن« پیشنهاد کرد 

که این دو سازمان، سازماِن جدیدی را تشکیل دهند، اما اتحاد ملی می خواست 

که "انجمن" به آن بپیوندد. مناینده گاِن اتحاد می گفتند که سازماِن آن ها پیش تر 

وجود داشته و فعال بوده. از این گذشته، آن ها می گفتند موضعِ انجمن برای یک 

سازماِن زنان بسیار چپ گرا و تهاجمی  است و مانع از آن خواهد شد که زناِن 

بسیاری جذب اش شوند. زهره به درستی اشاره می کند: »ما نسبت به نقشه  های 

امپریالیستی و حفظ وحدِت ملی بیشرت از حقوِق زنان نگران بودیم. از این لحاظ، 

تاثیِر منفی ای بر جنبِش زنان گذاشتیم. ما تأکید می کردیم که شبیه فمینیست های 

غربی  نیستیم. اما منظورمان از این حرف، روشن نبود. منی توان فمینیسم را بر 
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اساِس ماهیتی ملی تعریف کرد. شام یا فمینیست هستید یا نیستید.«٢33 

نگرِش حزبی و فرقه ای و این ادعا که خِط صحیح از آِن ماست و همه باید از  این 

خط پیروی کنند، مشخصه ی مشرتِک همه ی سازمان های زنان و دیگر گروه  ها و 

احزاِب سیاسی بود. انتقاد ناهید یگانه، از همه ی سازمان های زنان در آن دوره 

به آسامن  زنان می رفت  بر  از آن چه  فریاد ها  »از یک سو،  کامال درست است: 

می رسید و از سویی دیگر، فرصت های اتحاد و کنِش مؤثِر اپوزیسیون یکی پس از 

دیگری از دست می رفت. این امر، برای هر دو بخِش فمینیسِم مارکسیستی، چه 

طرفدار و مخالِف حکومت، صادق بود. هر دو، نسبت به "اصالح طلبی" با دیده ی 

احتیاط می نگریستند، و خود را فقط به دو گزینه ی انقالبی  محدود کرده بودند: 

یا از حکومِت اسالمی  پیروی کنند و مدافعِ سیاست هایش باشند؛ یا آن را کامال رد 

کنند و از صحنه بیرون رانده شوند.«234 

"یگانه" به درستی پیشنهاد می کند که گزینه ی دیگری پیِش روِی زنان بود؛ »به 

جای این که کلیِت حکومت ]اسالمی[ را رد کنند یا بپذیرند، می بایست اپوزیسیون 

را فعال کنند و بررسِمسائِل زنان و بر اساِس سیاست های مشخص متحد شوند«.235 

اما این همکاری حوِل مسائِل مشخص - به دو دلیل - چندان آسان نبود. نخست 

آن که  تردید در باور ها و کنش های خود، شنیدن نظر دیگران و به خصوص مدارا 

در قضاوت کردِن درباره ی دیگران، هیچ گاه در فرهنگ سیاسی چِپ ایرانی وجود 

نداشته. این جزم  اندیشِی ِشبِه مذهبی، هر رابطه ی بین-سازمانی ای را تضعیف 

می کرده. کلید همکاری و اتحاِد سیاسی، اعتامد و احرتاِم متقابل است، و این 

در سنِت روشنفکرِی چپ ایران وجود نداشت. اتحاد ملی و دیگر سازمان های 

٢33.   گفتگو با زهره
234.  N. Yeganeh, ‘Women’s Struggles in the Islamic Republic of Iran’, in Tabari and Yeganeh In the 
Shadow of… p. 68.234. 
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فمینیستِی سوسیالیستی نیز تحِت تأثیِر همین فرهنِگ سیاسی بودند. دوم، فقداِن 

استقالل سازمانی و ایدئولوژیک در جنبش زنان، مانع از  همکاری بین گروه  های 

زنان می شد. زنانی که این جنبش ها را پیش می بردند، کلیِت نسخه ی ایرانِی تحلیِل 

مارکسیستی از ستم دیده گِی زنان را پذیرفته، و از پیچیده گی های ستم دیده گِی زنان 

که فمینیست های غربی  تحلیل کرده اند، هیچ اطالع و درکی نداشتند. بنابراین، 

قادر نبودند که تعاریِف فمینیستی از منافع و ستم دیده گِی زنان را وارِد سیاسِت 

جنبش عدالت جوئی ایران کنند. با چنین انعطاف ناپذیری تئوریک و سیاسی ، و 

التزاِم ایدئولوژیک و فکری به راهربد های انقالبِی مرد-محور، همکاری با دیگر 

و  اتحاد های مقطعی  بر رس هر موضوعی سازش جلوه می کرد. حتی  گروه  ها 

تاکتیکی، حول مسائل مشخص، در جهِت تنظیم و تدوین مطالباِت بالفصِل زنان، 

و بسیج نیرو ها حوِل آن مطالبات نیز دشوار بود. تنها همکارِی سیاسِی اتحاد که 

بدون ترغیب یا توصیه ی فداییان صورت گرفت، مشارکت در نخستین کنفرانس 

متحد زناِن بود که به ابتکار "شورای هامهنگی در امور مربوط به حقوق زن" در 

پائیز 13۵8 بر پا شد. گروهی از  زناِن متخصص – با گرایشات چپ که لزوما به هیچ 

سازمانی مرتبط نبودند – در تابستان 13۵8 با هدِف فعالیت در راستای اهداِف 

زیر، شورا را تشکیل دادند: »نخست، ایجاِد همبسته گی بین زنان، رصف نظراز 

تفاوت های مذهبی یا ایدئولوژیکی؛ دوم، برداشنِت گام های رضوری جهت ایجاد و 

حامیت از برابری حقوقی بین زنان و مردان؛ سوم، راه اندازی برنامه  هایی جهت 

افزایش آگاهی زنان در باره ی حقوق خود.«236 

شورا از همه ی گروه  های سیاسی دعوت کرد تا به این شورا بپیوندند و در راستای 

این اهداف فعالیت کنند. گرچه اتحاد ملی مناینده ای در این شورا داشت، اما 

بر رس این که اتحاد در باز نگری های شورا پیرامون حقوِق زنان در قانوِن اساسِی 

۲36.   جزئیاِت این مطالبات در آیندگان )11 جون 13۵8( آمده است.
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جدید و قانوِن اسالمِی خانواده باید تا چه  اندازه فعال باشد، عدم توافِق زیادی 

موجود بود. این مسائل، مدت ها محِل مجادله ی اعضای اتحاد ملی بودند.

در تابستان 13۵8، برخی از زنان در کادِر رهربی اتحاد ملی، سعی کردیم با دیگر 

پیرامون  زنان  تا دغدغه  های  کنیم   برگزار  نشستی عمومی  سازمان های سیاسی 

قانوِن اساسِی جدید را رسانه ای کنیم. رابط های فدایی در اتحاد را که مخالف این 

نشست بودند راضی کردیم که این ایده را "نُکشند" و دست کم طرِح پیشنهادی 

سخنگوی  با  کوتاهی  نشسِت  حتی  ما  بگذارند.  میان  در  فداییان  رهربِی  با  را 

برجسته ی  سیاسی  )چهره ی  پاک نژاد  شکرالله  ایران"،  ملی  دمکراتیک  "جبهه ی 

چپ و زندانی طوالنی -مدت در رژیِم شاه، که رسانجام پس از انقالب اعدام شد( 

داشتیم، که بدوِن اعالِم قبلی و خیلی کوتاه در نشست حضور یافت و از صمیِم 

دل با این ایده موافق بود. وی به ما تضمین داد که "جبهه" از ما حامیت می کند 

و دانشگاه تهران را به عنوان محِل نشست پیشنهاد داد. تالِش ما برای جلب  توجه  

نیرو ها حوِل آن، در همین جا   و بسیج کردِن  این مهمی  به  عموم به مسئله ای 

متوقف شد؛ رصفا به این خاطر که فداییان تصمیِم ما را نپذیرفتند. هم فداییان 

)وهم مجاهدینی که در این زمینه با آن ها متاس حاصل شد( این نشست را مناسب 

ندیدند و ما خیلی خوب می دانستیم که بدوِن حامیِت آن ها چنین نشستی اصال 

موفق نخواهد بود.

مطرح  شورا  توسط  زنان  متحِد  کنفرانِس  مسئله ی  وقتی  سال،  پائیز هامن  در 

بپیوندد و  زنان  به گروه  های  ناِم شورا  تا تحت  اتحاد ملی تصمیم گرفت  شد، 

علیه قوانیِن جدید و به ویژه تصویِب قانوِن اساسِی جدید توسط مجلِس خربگان، 

اعرتاض کند. زناِن فدایی در کادِر رهربِی اتحاد با این تصمیم موافقت نکردند. این 

نشست نه تنها از نظر مواردی که در دستوِر کار آن بود، بلکه به خصوص به این 

خاطر اهمیِت فوق العاده ای برای زنان داشت که زنان به موفقیتی رسیده بودند 
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که هیچ سازمان یا حزِب چپ نتوانسته بود بدان دست یابد. یعنی موفق شده 

بودند به رغِم تفاوت و بعضا تضاِد دیدگاه  های شان ائتالفی تشکیل دهند و روی 

موضوِع خاصی به طور هامهنگ کار کنند. با این همه، فداییان نه تنها این حرکت 

را دلرسد کردند، که ُمرِصّانه با آن مخالفت کرده، و با سازمان دادِن تظاهراتی در 

هامن روز و هامن ساعت در حامیت از  اشغاِل سفارت آمریکا، مخالفت  شان را 

نشان دادند. این تظاهرات، تأثیِر مورد نظرشان، یعنی دور کردن توجه  مردم و 

رسانه  ها از کنفرانِس زنان را داشت. بسیاری از زنانی که هواداِر فدایی بودند، 

این تصمیم را  یکی از نادرست ترین مواضعِ سیاسی ای می دانند که تا آن موقع، 

علیه کمپیِن حقوِق زنان اتخاذ شده بود. دلیِل این حرکِت توضیح ناپذیر، آشکار 

بود. پس از آن که دانشجویاِن خط امام در سفارِت آمریکا دست به گروگان گیری 

زدند، فداییان آن قدر از مبارزه ی ضد امپریالیستی رسمست شده بودند که در آن 

مرحله هیچ ارزشی برای مبارزه ی حقوِقی زنان قائل نبودند.

کادر اتحاد اما به رغِم مخالفت و مقاومِت فداییان و رابطین فدایی در سازمان، 

مدتی به گفتگوی اش با شورای زنان ادامه داد. ادامه ی همکاری از آن رو ممکن 

شده بود که تضاِد آراء و عدم توافق های سیاسی، گریباِن خوِد سازمان فدایی و متام 

انرژی آن را گرفته بود. اما هامن ستیز های سیاسی ای که نهایتا منجر به انشعاب 

و تشکیِل شاخه  های اقلیت و اکرثیت شده بود، در اتحاد نیز جریان داشت و مانع 

از آن می شد تا گفتگوی اتحاد با شورا پیش برود و حامیِت ساز نده تری از کمپیِن 

حقوِق قانونِی زنان به عمل آید. شورا به تنهایی و بدوِن مشارکِت اتحاد ملی، 

روز بین املللی زن را در هشتم مارس سال 13۵9 برگزار کرد، زیرا "پیشگام"جوانان 

رشط همکاری و حامیت از مراسم اتحاد ملی را جشن مستقالنه آن قرار داده 

یا  نشست  هر  برگزاری  برای  "پیشگام"  که حامیِت  بود  این  بر  فرض  و  بودند. 

گردهامیی ای رضوری است.
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نکته این است که روابِط اتحاد با دیگر گروه  ها و همکاری یا وحدت تاکتیکی 

آن شدیدا وابسته به اسرتاتژی سازمان فدائی در یک مقطع خاص بود. این امر، 

به خصوص در پشتیبانی اتحاد از مواضعِ مجاهدین خود را به خوبی  نشان می داد. 

بالفاصله پس از انقالب، امیِد زیادی برای شکل گیرِی جبهه ی متحدی از نیرو های 

اسالم گرا ها وجود  علیه  و مجاهدین  فداییان  مهم تر،  از همه  و  آن زمان  مرتقی 

داشت. سازمان از سوی بخشی از کادِر رهربی و هوادارن تحِت فشار قرار گرفت 

تا باب گفتگو با مجاهدین را باز کند. مجاهدین که سازمانی اسالمی  و توده-

محور بود، نسبت به همکاری با مارکسیست ها کامال بی میل بود. اولین قدم ها 

برای همکاری بین این دو سازمان، بنا بود در سازمان های زنان شان تجربه شود. 

من نشستی را که با مجاهدین برقرار شده بود، به خوبی  به یاد دارم. تاریخ و 

مکاِن نشست را مجاهدین و کادِر رهربی فداییان مشخص کرده بودند. سه زنی 

که مناینده ی اتحاد بودیم، به مرکِز مجاهدین در میداِن بلوار رفتیم. ما تقریبا  یک 

ساعت پشِت در منتظر ماندیم تا این که اجازه دادند وارد شویم و زناِن مجاهِد 

مسئول امنیت، بدِن ما را گشتند. ما فکر می کردیم به دیدِن مناینده گاِن »انجمِن 

زنان مسلامِن« مجاهدین می رویم.237 اما مردی آمد و ما را به اتاقی برد و آن جا 

هم چند دقیقه ای منتظر ماندیم تا مرِد دیگری آمد و با ما حرف زد، یا بهرت بگویم 

ما را باز پرسی کرد. او می پرسید و ما جواب می دادیم: تحلیِل ما از انقالب چیست؟ 

بنیان طبقاتِی انقالب چه بود؟ چه طبقاتی در رژیم حضور دارند؟ ... و از این نوع 

پرسش ها. حتی اشاره ای به زنان و سازمان های زنان هم نشد. درباره ی اتحاد یا 

حتی این که ما چه تعریفی از رشایط و روش های مبارزه ی زنان داریم هم سؤالی 

نپرسید. بعد با ترشیفات از ما معذرت خواهی کرد و گفت که تصمیم شان را به 

237.   سوای »انجمن زنان مسلامن«، مجاهدین سازمان های دیگری برای بسیج سازی زناِن هوادار مانند »انجمن مادران 
مسلامن« و »انجمن خواهران مسلامن« داشتند.
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زودی به ما خواهند گفت.

اتحاد ملی هیچ پاسخی از سوی مجاهدین دریافت نکرد. آن ها گه گاه با ما متاس 

می گرفتند و از ما می خواستند تا از موضع شان در قبال فالن یا بَهامن مسئله حامیت 

کنیم  یا در تظاهرات شان رشکت کنیم که از روی وظیفه شناسی آن کار ها را انجام 

از  ملی  اتحاد  حامیِت  اوج  بود.  یک-طرفه  رابطه ای  رابطه، رصفا  این  می دادیم. 

مجاهدین )به مناینده گی غیر رسمی از فدائیان( پشتیبانی اش از نامزدِی آیت الله 

طالقانی برای ریاست جمهوری بود. فداییان که آن  زمان منی خواستند از یک روحانی 

حامیت کنند، اما در عین حال می خواستند به مجاهدین دِر باغ سبزی نشان بدهند، 

از اتحاد برای این منظوِر سیاسی استفاده کردند. اتحاد ملی تنها سازماِن سوسیالیست 

و سکوالری بود که از نامزِد مجاهدین حامیت کرد.238 

مزیِت طالقانی، به گفته  ی مجاهدین، این بود که روحانی ای بود که "امام خمینی" 

کامال به وی اعتامد داشت. اما این درست می بایست دلیلی منفی برای هر سازماِن 

زنانی باشد که دغدغه اش نابرابرِی جنسیتی بود. به هر حال، اتحاد بر خالِف دیدگاه 

و خواسته ی اکرثیِت کادر رهربی اش )که در آن زمان هنوز کامال در کنرتل هواداران 

فدائی نبود و خود را مجبور به پیروی از رهنمود های فداییان منی دانستند( از 

نامزدی طالقانی حامیت کرد. این تصمیم موجِب عصبانیت بعضی از آنان شد و 

یکی دو نفر در اعرتاض به این تصمیم اتحاد را ترک کردند. بسیاری از  فعالین اتحاد 

ملی که با آن ها گفتگو شد، ندامت و حتی عصبانیِت خود را بابِت این تصمیم ابراز 

می کردند؛ آن ها هم از دسِت سازمان فدایی عصبانی بودند که چنین تصمیمی  را 

به اتحاد تحمیل کرد و هم از دسِت خودشان که چرا مقاومِت بیشرتی از خود در 

قباِل این تصمیم به خرج ندادند.

اتحاد ملی، تقریبا در مورد همه ی مسائل سیاسی، و نیز در روابِط خویش با دیگر 

٢38.   آیندگان )۵ خرداد 13۵8(.
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گروه  های اپوزیسیون، پیرِو خط مشی ای بود که فداییان تعریف و ارائه می کردند. 

با این حال، مستقل از سازماِن فدایی، بیانیه  های رسمی  و اعرتاض نامه  هایی )همراه 

با دیگر گروه  ها( صادر و امضا می کرد، اما همه ی این موارد بدان خاطر بود که 

سازماِن فدایی یا دچار اختالف بود، یا  این که آن امور را مهم تلقی منی کرد. بیانیه ای 

در دفاع از "انجمن وکال" که به  خاطر مواضعِ دمکراسی خوا هانه اش هدِف حمله ی 

بنیادگرا ها قرار گرفته بود ،239 و بیانیه هایی همراه با دیگر گروه  ها در اعرتاض به 

مواردی نظیر جایگزین کردِن مجلِس خربگان با شورای قانوِن اساسی که حکومت 

وعده داده بود از آن جمله بودند.

با این وجود، در موضوعاِت سیاسی مهم تر طوری رفتار می  شد گوئی اتحاد زائده ی 

سازماِن فدایی است. تعطیلِی روزنامه ی آیندگان )از معدود روزنامه ها ی مرتقی 

آن روز های تهران( از آن جمله بود. این اتفاق، که به کودتاِی روحانیون مشهور 

است، آزادِی نسبِی مطبوعات و بیان را از میان برد، و نقطه ی عطفی در مبارزه ی 

پسا-انقالبی  برای دمکراسی و آزادی سیاسی بود. درست پس از انقالب، آیندگان 

تبدیل به رسانه ی اپوزیسیوِن مرتقی جهِت انتشار اخبار و آگاهی رسانی انتقادی 

از اعامل رژیم شده بود. این امر، همراه با موضعِ کلی و دمکراسی خوا هانه ی این 

نرشیه، بنیادگرا هایی نظیر خوِد خمینی را که هر گونه مخالفت و عدم توافقی 

را با سیاست خود ضدانقالبی  می دانست، بسیار خشمگین کرده بود. سخرنانی 

»جبهه ی  بعدا  شد.  روزنامه  این  انتشار  تعطیلِی  سبب  آیندگان  علیه  خمینی 

بابِت  را  رژیم  پیوسته  که  عمده ای  سیاسِی  گروِه  )تنها  ایران«  ملی  دمکراتیِک 

سیاست های غیر دمکراتیک و رسکوب آزادِی بیان، نقد می کرد( در حامیت از آیندگان 

و علیه سانسوِر مطبوعات، فراخوانِی صادر کرد. جبهه  در 1۵ اسفند 13۵7 و 

در نشستی عظیم که از سوی نیرو های سیاسی سکوالر در مراسم یادبود دکرت 

٢39.  اطالعات )۲1 خرداد 13۵8(.
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مصدق برگزار شده بود، اعالم وجود کرده بود؛ با این امید که ائتالفی متشکل از 

همه ی نیرو های مرتقی و سازمان های سیاسی عمده ی ضد     امپریالیست ایجاد کند. 

نیرو های فدایی و مجاهدین و حزب توده در این مراسم حضور داشتند و ابتدا از 

جبهه حامیت کردند، اما بعد ها به کمپین جبهه در دفاع از دمکراسی و آزادی های 

دمکراتیک نپیوستند، زیرا باور داشتند که این اهداف نسبت به هدِف مبارزه ی 

ضدامپریالیستی اهدافی فرعی و ثانوی هستند. این امر، در یورش رژیم  به جبهه 

کمک بسیاری کرد. جبهه، اولین سازمان سیاسی ای بود که رژیِم جدید فعالیت 

آن را ممنوع اعالم کرد. برخی از رهربان جبهه بعد ها دستگیر و یا مجبور به تبعید 

گشتند، و برخی مانند شکرالله پاک نژاد اعدام شدند.240  

فداییان و مجاهدین و شامری از دیگر گروه  های سیاسی، از اقداِم جبهه دمکراتیک 

ملی ایران در دفاع از آیندگان رشکت کردند. اتحاد ملی نیز در این نشست حضور 

داشت و بیانیه ی اتحاد توسط هام ناطق قرائت شد. این ضدحمله که با مشارکت 

همه ی نیرو های مرتقِی اپوزیسیون علیه مداخالِت حکومت در مطبوعاِت آزاد 

و فضای جدیِد رسکوب صورت گرفته بود، با موفقیت انجام شد. بنیادگرا ها، که 

حاال با جبهه ی متحِد اپوزیسیون مواجه شده بودند، عقب نشینی کردند و انتشار 

آیندگان ادامه یافت. اتحاد ملی، در زمره ی گروه  هایی بود که بیانیه ای در حامیت 

از "آن دسته از روزنامه نگاراِن آزاداندیشی که بی مهابا سخن می گویند و خالصانه 

با حکومت و مردم صحبت می کنند" صادر کرد.241 اما آیندگان و حامیان اش فقط 

را  متحدشان  جبهه ی  می بایست  آن ها  بودند.  پیروز شده  کوچک  نربِد  یک  در 

بنیادگرایِی  بیشرت  پیش روِی  علیه  مقاومت  برای  را  نیرو ها  و  می کردند  تقویت 

اسالمی بسیج می کردند. به خصوص که خمینی بالفاصله از این نشست و رشکت 

240.   برای جزئیات مربوط به جبهه بنگرید به: حمید شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ: گفتگو با مهدی خان بابا 
تهرانی: رسبروکن: بازتاب، 1989.
241.   آیندگان )۴ خرداد 13۵8(.
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کننده گان اش با عنوان دمکراسی خواه و ضداسالم  یاد کرده و به مسلامنان امر 

کرد تا »با این گروه  ها همکاری نکنند ...و از آن ها فاصله بگیرند«. او گفت در 

بسیار  بیاناِت خمینی، رهنموِد  این  نربند.۲۴۲  کار  به  مدارا  این حرکت ها  مقابِل 

روشنی بود برای گروه  های حزب الله تا در هر نشستی که "جبهه" برگزار می کرد 

اخالل ایجاد کنند. در ماه شهریور، پس از رسکوِب خونیِن نیرو های عدالت جو در 

کردستان، سپاه پاسداراِن اسالمی به همراِه گروه  های حزب الله به دفاتِر آیندگان 

حمله کردند، شامری از افراد هیاِت تحریریه را باز داشت کردند، و انتشاِر این 

روزنامه را متوقف ساختند. نرشیه بالفاصله تحت نظارِت دولت و عنارصحزب الله ، 

با ناِم  آزادگان آغاز  به انتشار کرد! 

به  "اختناق سیاسی،" حمله  علیه  دموکراتیک  آیندگان، جبهه ی  تعطیل  از  بعد 

مطبوعاِت آزاد و حقوِق دمکراتیک، فراخوانی برای  یک راهپیامیِی اعرتاضی صادر 

با  از فراخواِن "جبهه" حامیت نکردند.  این  بار  اما فداییان و مجاهدین  کرد.۲۴3 

این همه، جمعیتی نزدیک به چند صد هزار نفر در این راهپیامیی رشکت کردند. 

که  خاورمیانه،  متخصص  و  انگلیسی  نویسنده ی چِپ رسشناس  "ِفرِد  هالیدی" 

نقطه ی  را  روزنامه  آن  تعطیلِی  به   درستی  می کرد،  دیدار  ایران  از  آن زمان  در 

عطفی در انقالِب ایران توصیف کرد و چپ ها را بابِت خطای محاسباتی شان از 

خمینی و سیاست های رسکوب گرانه ی او نقد کرد. وی گزارش داد که سخنگویاِن 

سازمان های چپی که وی با آن ها مصاحبه کرده گفته اند که آزادی مطبوعات و 

حقوِق زنان و مسائِل ملی در درجه ی دوِم اهمیت قرار دارد.۲۴۴ 

اتحاد ملی در مقابل تعطیلِی آیندگان و واکنش اش به فراخواِن جبهه ی  موضعِ 

۲۴۲.   کیهان، ۵ خرداد 13۵8.
۲۴3.  »فراخوانی برای تظاهراِت اعرتاضی«، ۲1 مرداد 13۵8، ذکر شده در دفرتهای آزادی، کتاب ۲، )پاریس: بهمن 136۴(.
244.    F. Halliday, ‘The Iranian Revolution and its Implications’, New Left Review 1987 ,166, p. 37.
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دموکراتیک برای تظاهراِت اعرتاضی، پیروی از خِط فدایی بود. به رغم فشار هایی 

که از سوی برخی رهرباِن اتحاد ملی وارد شد، اتحاد تصمیم گرفت که رسام از جبهه 

حامیت نکرده و در تظاهرات رشکت نکند. با این وجود، به اعضاء و هواداران 

گفته شد که به عنوان افراِد مستقل در این تظاهرات رشکت کنند؛ تظاهراتی که 

بعدا به عنوان خونین ترین اعرتاض خیابانی ، تا آن زمان، ثبت تاریخ شد.

هامن طور که خیلی از روشنفکران و سازمان های چپ پیش بینی کرده بودند، حمله 

علیه آیندگان به معنای حمله به متام مطبوعاِت غیر اسالمی و معرتض بود. انتشار 

نرشیه برابری نیز عمدتا به علت خودداری چاپخانه  ها از چاپ آن متوقف شد. 

دفرت اتحاد نیز به مکاِن جدیدی منتقل شد که اتحاد توانست مدِت کوتاهی در 

آن به فعالیت خود ادامه دهد ِو نرشیه ی زنان در مبارزه، را تا مدتی ادامه دهد. 

                                              

شکست  یک تجربه ی دمکراتیک 
سایر  هامنند  را  ملی  اتحاد  اپوزیسیون،  نیرو های  علیه  رژیم  حمالِت  تشدید 

سازمان های سیاسی عمال متالشی کرد، اما تأثیر اختالفات سیاسی داخلِی اتحاد، 

کم تر از رسکوِب سیاسی بیرونی در از هم پاشیدن این سازمان نبود. بسیاری 

از  یا دست کم  کرده،  ترک  را  اتحاد  عمال  یا  رسام  "پیش تر"  مؤسس  اعضای  از 

به  امید  مستقل،  چپ  افراد  از  تعدادی  بودند.  کرده  استعفا  اجرایی  هیئت 

زنده کردن ماهیِت دمکراتیِک اولیه همچنان در کادر رهربی مانده بودند. اما 

رابطین انحصار طلب فدائی در کادِر رهربی یک دغدغه بیشرت نداشتند و آن هم 

پیاده کردِن خِط فدایی در اتحاد و مستحکم تر کردن جایگاِه زناِن فدایی در کادر 

رهربی بود. آن ها از  هر ابزاری استفاده می کردند تا اهداف شان را پیش بربند و 

بار ها تصمیامتی را که شورای رهربی و کمیته  های اتحاد به طور دمکراتیک اتخاذ 

می کردند نادیده می گرفتند. برای مثال، ما برای تأمین هزینه ی  انتشار زنان در 
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مبارزه سخت زیر فشار بودیم و مجبور بودیم همه ی کار ها را  - از تایپ کردن 

مقاالت تا صفحه  آرایی نرشیه - خودمان انجام دهیم. اما  یکی از واسطه  های 

فدایی، به اسِم مینا، )که رسام عضِو هیات تحریریه نبود، اما در همه ی مراحل 

از تصمیم گیری در باره ی مقاالت تا نهایی کردِن کار، حضور داشت، و نسخه ی 

نهایی را به چاپخانه ی معتمدی می برد که نرشیه ی کار را هم چاپ می کرد(، 

مطالب آماده شده را به چاپخانه برد. این شامره ی فروردین "زنان در مبارزه" 

که درآمد، من و تعدادی از همکاران از دیدن تصویر سه مرد شهیِد فدایی روی 

جلِد نرشیه که بدون مشورت، اطالع  و موافقت هیئت تحریریه چاپ شده بود، 

بهت زده شدیم. تصمیم به تغییر دادِن روی جلد، در چاپخانه و در لحظاِت آخر، 

توسط کسانی که هیچ مسئولیت رسمی  در اتحاد ملی نداشتند، گرفته شده بود. 

در پاسخ به اعرتاض ما، جواب شنیدیم که زناِن خرده-بورژوا که هیچ متاسی با 

توده  های زحمت کش در مناطق فقیر نشین ندارند، منی فهمند که رسانه ای کردِن 

شهدای فدایی ای که در ترکمن-صحرا کشته شده اند، پاسخی است به دغدغه  های 

حارض توده  های زحمت کش. آن ها در مورِد ماهیِت غیر دمکراتیِک تصمیم شان، 

رصفا گفتند که به هر حال، این "تصمیِم رفقا" بوده است، یعنی این تصمیم 

فراتر و واالتر از رویه ی دمکراتیک بود.

هامن طور که پیش تر اشاره شد، از بهار 13۵9 به این سو، اختالفات نظری بین 

فداییان - که حاال علنی تر شده بود - اتحاد را فلج کرده بود. عدم توافق تئوریک 

و سیاسی بین دو شاخه ی رقیب، بر محوِر ماهیت طبقاتی حکومِت اسالمی و 

راه برد و تاکتیک های انقالبِی کمونیست ها می چرخید. هم اکرثیت و هم اقلیت، 

برای اثبات موضعِ خویش، به نقل قول ها و متوِن مارکسیست-لنینیستی استفاده 

می کردند. فداییان اکرثیت حکومت را متشکل از "خرده - بورژوا های انقالبی" 

با  امپریالیست«، تحت رهربی آیت الله خمینی می دانستند،  نیرو های »ضد  و 
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این توهم ساده دالنه که سیاست و منافعِ طبقاتِی این نیرو ها رسانجام به نفعِ 

طبقه ی کارگر تغییر خواهد کرد. بر این اساس، وظیفه ی انقالبِی سوسیالیست ها 

و همه ی نیرو های مرتقی آن بود که از نیرو های ضدامپریالیستِی درون بلوِک 

قدرِت روحانیون حامیت کنند. فداییان اقلیت با استناد به هامن متون بر این 

باور بودند که متاِم ارکان و دستگاه  های دولتی و دیوان ساالری و ارتش تحِت 

بنابراین  و  دارد،  قرار  »خرده-بورژوا«  ساز شکاِر  بخش های  و  بورژوا ها  کنرتِل 

وظیفه ی نیرو های انقالبی  آن است که ماهیِت رژیم را افشا کنند و توده  ها را 

برای رسنگونی این رژیم و انقالب سوسیالیستی بسیج کنند.

البته، هیچ یک از این تفاوت های نظری و سیاسی ربط مستقیمی  به نگرانی های 

روزمره ی زنان نداشت. رژیِم جدید، خواه بورژوا یا خرده-بورژوا، در اسرتاتژی 

سیاسی اتحاد ملی در باره ی مسائل عاجل زنان منی بایست تعیین کننده باشد. 

روحانیوِن حاکم، خواه بورژوا و خواه خرده-بورژوا، مصمم و با دیدی واپس گرا، 

از  یکی  که  می رفتند  پیش  ایران  جامعه ی  اسالمی کردِن  سمت  به  به  رسعت 

در  که  بود  گذشته  دهه  های  ساختارِی  تغییراِت  ابطاِل  آن،  نتایِج  آشکارترین 

حوزه ی حقوِق قانونی و جایگاِه اجتامعِی زنان روی داده بود.

حجاِب اسالمی  رسانجام در تابستان 13۵9 بر زنان تحمیل شد و هیچ سازماِن     

زنان یا هیچ نیروی مرتقِی دیگری نتوانست مقاومتی مؤثر از خود نشان دهد. 

فقداِن مقاومِت کار آمد و سازمان یافته، راه را برای رژیم هموار کرد تا سیاست های 

دیگر خویش را برای اسالمی سازِی دوباره ی جامعه به پیش بَرَد. سِن ازدواج )سِن 

بلوغ( برای دخرت ها به 13 ساله گی )و بعد ها به 9 ساله گی( کاهش یافت.۲۴۵ 

قانوِن حامیت از خانواده نیز ُملغی شد.۲۴6 دبیرستان های فنی و حرفه ای دخرتان 

۲۴۵.   »گزارشی درباره ی ویژگی های ازدواج در ایران« )تهران: سازمان برنامه و بودجه، 198۵( ص. ۲.
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بسته شدند. در طوِل این دوره، اتحاد ملی، به عنوان سازمان وابسته به سازماِن 

فدایی، درگیر نزاع داخلِی سیاسی بود. شکاف های ایدئولوژیک و عملی دروِن 

درون  سیاسی  و  نظری  برداشت های  رس  بر  بینشی  اختالفات  محصوِل  اتحاد، 

سازمان فدائی که قبال به آن ها اشاره شد، رسانجام به نخستین انشعاِب اصلی 

اقلیت  و  اکرثیت  فدائیان  گروه  دو  تشکیل  رسمی ِ  اعالم  و  فدایی  سازمان  در 

انجامید. انشعاب، عواقِب فوری ای برای اتحاد داشت. اختالفات بینشی دروِن 

اتحاد، به دشمنی های علنی و برخورد های شخصی تبدیل شده و مسائِل زنان 

که زمانی محوِر مبارزه ی مشرتک بود، هر روز ثانوی تر می شد. اتحاد، دیگر پویا 

از تظاهراِت  یا حتی  اجباری اعرتاض کند، و  نبود و منی توانست علیه حجاب 

خودانگیخته،  اما پراکنده ی اعرتاضِی زناِن مستقل حامیت کند. حکومت پلیسی و 

رسکوِب سیاسی، که خیلی پیش تر همه ی فعالیت های دمکراتیک و روشنفکرانه 

را دشوار کرده بود، و عدم توافق بر رس اسرتتژی مقاومت و ستیز های بینشی 

درونی، اتحاد را فلج کرده بود. هر کدام از دو طرِف انشعاِب فدایی می کوشید 

تا اتحاد را به طرف خود بکشد و اعضاء و منابعِ محدوِد آن را از آِن خود کند. 

بخشی از رهربِی فدایِی اکرثیت، تصمیم گرفته بود تا سازماِن فدایی را به مرور 

منحل ساخته و درحزِب توده ادغام کند. نخستین قدم برای تسهیِل چنین کاری، 

متالشی کردِن سازماِن فدایی از درون بود.

اغلِب  خواسته  های  بر خالف  بلکه  غیر  دمکراتیک  تنها  نه  مهم،  تصمیِم  این 

هواداران فدایی بود. سازمان "پیشگام" )دانشجویان(، روند تجزیه را آغاز کرده 

)سازمان  توده  به سازمان جواناِن حزِب  تا  بود  توصیه شده  نیز  اعضایش  به  و 

فدایی،  سیاسی  دفرتِ  اعضای  نگاه  از  که  اتحاد،  بپیوندند.247  دمکرات(  جواناِن 

246.    اطالعات )۲0 تیر 13۵8(.
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کم  اهمیت ترین واحِد فدایی بود، در قبال تصمیم به تجزیه به آماده گی کم تری 

نیاز داشت. زناِن فدایی پیش تر کارشان را با موفقیت انجام داده و قرار بود از 

اتحاد برای آزمایش میزاِن مقاومت اعضاء علیه پیوسنت به حزب توده استفاده 

شود. رهربی فداییان تصمیم گرفت تا اتحاد را منحل کند و به اعضاء رهنمود داد 

به سازمان زناِن حزب توده )تشکیالت دمکراتیک زنان( بپیوندند.  این روند اما، 

آن طور که انتظار می رفت، چندان هم به سادگی و بدوِن مقاومت پیش نرفت. 

احساساِت ضد توده ای در بین اعضای رهربی اتحاد ملی شدید بود و حتی گاهی 

در صفحاِت نرشیه ی اتحاد ملی انعکاس می یافت.248 حتی کسانی که با تحلیِل 

طبقاتِی اقلیت از رژیِم اسالمی  موافق نبودند، با موضعِ اقلیت در قباِل حزِب توده، 

هم  نظر بودند. از دیِد آن ها، حزب توده حزبی  طرفدار شوروی و طرفدار خمینی 

بود. مباحثات و ستیز های سیاسی در پاییز 13۵9، زمانی که گروِه طرفدار حزب 

توده اتحاد ملی را ترک کرد، خامته  یافت. زناِن فدایی که این انشعاب را ایجاد کرده 

بودند، نتوانستند دیگران را متقاعد سازند که به توده بپیوندند. بسیاری از اعضاِی 

سابِق اتحاد ملی دیگر در زمینه ی امور زنان کار نکردند و در سازماِن فدایی به 

فعالیت پرداختند. فعالیت های آنان هر از گاهی چند، به آماده کردِن مقاله  هایی 

برای انتشار در نرشیه ی کار )که از سوی هیئت تحریریه ی آن ، تصویب یا سانسور 

و یا تغییر داده می شد( تنزل یافت. مشارکت در انجمن های محالت، کار کردن با 

زنان و جمع آوری کمک  برای جنِگ ایران-عراق بخش عمده ی فعالیت آنان بود. 

هامن طور که فرانَک اشاره می کند، این کار ها مستلزم آن بود که فعاالِن زن چادر 

۲۴7.   اظهارات سهراب )نام مستعار( یکی از رهربان قدیمی فدایی وعضو کمیته ی مرکزی فداییان خلق ایران، در »در 
راه کنگره«، دوره ی دوم، )1 شهریور 1368(

۲۴8.   برای مثال، در شامره ی 3، مقاله و بیانیه ای منترش شد که به وابسته  بودِن حزِب توده و فرصت طلبی و ماهیِت 
ارتجاعی حامیت اش از سیاست های رژیم اسالمی در قبال زنان می پرداخت.
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به رس کنند و در شورا های اسالمی  در مساجِد محل حضور یابند.249 

زهره  گفته ی  به  اما،  داشتند.  نگه  را  اتحاد  دفرتِ  مدتی  برای  اقلیت،  فداییاِن 

»دغدغه  های ما دیگر هیچ ربطی به مسائِل زنان نداشت. جنِگ ایران-عراق و 

معامی اقلیت و این که چه تعریفی از جنگ بدهیم و چه طور به آن بپردازیم، 

ذهِن ما را به خود مشغول کرده بود«.250 با رشوِع جنگ، رسکوب و کنرتل فعالیت 

نیمه- جنبِش  تَه مانده ی  یافت.  افزایش  سکوالر  اپوزیسیوِن  نیرو های  سیاسی 

دمکراتیک و سیاسِی ایراِن پسا-انقالبی  نیز به علت اختالفات درونی و رسکوب 

خارجی از بین رفت. 

اتحاد ملی در اوایل سال 1360 تعطیل شد. اما، حتی پیش از آن که رسکوب های 

سیاسی اتحاد را از بین بربند، اتحاد به عنوان سازماِن مستقل زنان، به یک معنا 

به  و  دیگر،  ملی، مسائِل سیاسِی  اتحاد  فعاِل  دید رهرباِن  از  بود.  رفته  بین  از 

ویژه منافعِ سازمان مادر، مهم تر و رضوری تر از حقوِق زنان بود. رژیِم جدید، 

حقوِق زنان را مورد حمالِت سیستامتیک و مرگباری قرار داده بود و این خود به 

اختالفات درون سازمانی و متالشی شدن سازمان از درون رسعت بیشرتی بخشید.

درس گرفتن از  اشتبا هات
که  تئوریک و عملی ای  به مسائِل  و  به گذشته  اتحاد ملی، وقتی  فعالین  اکرث 

در سیاست های کُلِی فدائی، چپ و به ویژه سیاست های آن دوره ی تشکیالت 

هر چند  دارند.  انتقاد  سازمان شان  و  خود  کنِش  به  باز می گردند،  بود  غالب 

۲۴9.   فرانک هم چنین یکی از مشکالِت اصلی اش را مقاومت در برابر گرایش شوهریابِی زنان دیگر در محالت می داند 
که می خواستند »شوهر خوبی از میان مردان خداجوی محل برای اش پیدا کنند«. گفتگوی من با فرانک، اوتاوا، مه  1991

۲۵0.   گفتگو با زهره
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تحلیل هر یک از آنان از ریشه ی  مسائل و مشکالت موجود در اتحاد، و  این 

 که چه کار هایی می بایست انجام می شد تا در اقداماِت سیاسی شان کار آمدتر 

می بودند، می تواند متفاوت باشد، اما همه گی قبول دارند که اگر آزادی داشتند 

و  جامع تر  برنامه ی  کنند،  بیان  را  خویش  متفاوِت  تحلیل های  و  دیدگاه  ها  تا 

هامهنگ تری را می توانستند پیاده کنند. به نظر هام ناطق، مسئله ی اصلِی زناِن 

فدایی و اتحاد، دنباله روی غیِر انتقادی از "توده  ها" و "باور های توده ای" بود: 

اتحاد به حامیت آن  این عقیده هستم که مشکِل ما، وابستگِی  بر  »من قویا 

سازماِن  تا  الی 1۲  زمان 10  آن  در  مگر  نبود.  استقالل اش  فقداِن  و  فدایی  از 

مشکِل  دارم  باور  کنند؟  کار  هم  با  نتوانستند  آن ها  چرا  نداشت؟  وجود  زنان 

ما فرهنگی بود )و هست( و نه سیاسی. وقتی می گفتی 'به باور های توده  ها 

احرتام بگذاریم'، منظور آن بود که به اسالم احرتام بگذاریم، به تبعیض احرتام 

بگذاریم، به جهالت و پیروِی کورکورانه از توده  های ناآگاه احرتام بگذاریم.«251 

می بایست  زنان(  سازماِن  )به عنوان  اتحاد  مطالبه ی  فوری ترین  ناطق،  نظر  از 

جدایِی سیاست از دین و جدایِی دولت از مسجد باشد. »ما می بایست اول یک 

نقدی به انقالب، به خودمان، به سیاست و پوپولیسِم خودمان وارد می کردیم. 

ما مشکِل ملی مان را فقط و فقط امپریالیسم می دانستیم و بس«.252 

میهن جزنی پیشنهاد می کند که »مهم ترین نکته برای همه گِی ما این است که 

صادقانه و با روشنی به اشتبا هات مان اقرار کنیم و در عین حال، سعی کنیم تا 

آن ها را بر اساس وضعیِت سیاسِی غالب در آن زمان ارزیابی  کنیم«.253 توضیح 

زهره از اشتبا هات و دالیل تحلیل رفنِت جنبش زنان چنین است:

۲۵1.   گفتگوی نویسنده با هام ناطق.
۲۵۲.  هامن

۲۵3.   گفتگو با میهن. جزنی.
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»اولین هدِف تهاجم اسالمی، زنان بودند؛ حتی پیش از این  که رژیم به کردستان 

بودند.  زنان  نیز  کردند  مقاومت  رژیم  برابر  در  نیرو هایی که  اولین  کند.  حمله 

انقالبی  به خیابان ها ریختند، و آن هایی که  با شور و شعِف  زنان "غیِر  سیاسی" 

قرار بود رهربِی آن  ها را به  عهده بگیرند، برای گرفنِت راهنامیی به "امام زاده"شان 

چشم دوخته بودند. ما اساسا جلوِی خواسته ی زنان برای مقاومت علیه رژیم را 

گرفتیم.«254 

آن چه روشن است، این است که گرایش های پوپولیستِی فداییان و رهربِی اتحاد 

بود.  اتحاد  شکسِت  اصلی  عامِل  سیاسی ،  و  سازمانی  استقالِل  فقداِن  و  ملی، 

فکر می کنم اگر ما استقالل سیاسی داشتیم، می توانستیم به مسائلی بپردازیم 

که فداییان یا منی توانستند، و یا به هر حال به آن ها منی پرداختند؛ مسائلی مثل 

به  جدید  رژیِم  علیه  که  زنانی   اسالمی.  قوانیِن  و  سنت ها  ارتجاعِی  ماهیِت 

خیابان ها ریختند، شهامِت فوق العاده ای داشتند. هم شهامِت سیاسی داشتند، 

چون برخالِف جریان فکری حاکم حرکت می کردند، و هم شهامِت عملی، چون 

با تهدید های جدی و خطراِت فیزیکی مواجه بودند. اما ما چه کردیم؟ ما تحِت 

تأثیر روایات پوپولیستی مردساالرانه از الویت های انقالب، با عدم پشتیبانی از 

مقاومت این زن ها، آنان را دلرسد کردیم. ما فقط جنبش را ترک نکردیم، بلکه 

)مردانه(  فاقِد رهربی  و  به خاطر خود-انگیخته گی  را  زنان  سعی کردیم جنبِش 

بودن بی اعتبار کنیم و خواست دمکراتیِک زنان را نادیده بگیریم. واضح است 

اما  بنیادگرایی را بگیرد،  این قدرت را نداشت که جلوی خیزِش  اتحاد ملی  که 

اتحاد می توانست از فضای سیاسِی نیمه-دمکراتیِک پس از انقالب استفاده کند 

تا دست ِکم در مورد مشکالت و موقعیت زنان بیشرت اطالع رسانی کند. این امر، 

254.   گفتگو با زهره.
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مستلزم استقالل سیاسی از سازمان فدایی بود. این مسئله دو نکته ی مهم در 

بطن خود دارد: اول این که، نقش و مسئولیت فرد چیست؟ آیا ما مجبور بودیم 

تن به سازماِن سیاسی ای بدهیم که ما را در جهِت خالِف بینش و اصوِل اخالقی و 

باور های خودمان هدایت می کرد؟ دوم، اگر دغدغه ی کور ِما تنها پیش برد اتحاِد 

نیرو های ضد امپریالیستی با هر بهائی نبود، آیا رژیم اسالمی  می توانست به این 

راحتی همه ی نیرو های اپوزیسیون؛ و از جمله، سازماِن ما را از صحنه ی سیاسی 

حذف کند؟

مسئله ی مهم این است که با قرار دادِن تأکیِد اصلی بر مبارزه علیه مداخله ی 

پیش برد  برای  که  دموکراسی  و  مدنی،  و  سیاسی  آزادی های  خارجی ،  نیرو های 

مبارزه ی زنان و حتی برای مبارزه ی متشکل طبقاتی و کارگری اهمیت حیاتی 

داشت، فدای تصور آزادی ملی و ضد امپریالیستی شد. زناِن عضو اتحاد ملی، 

ضد امپریالیستی،  اتحاد  حفِظ  رضورت  و  دوره  آن  انقالبِی  رشایط  در  گرفتار 

اهمیت درجه دوم خود به عنوان زن و خواسته  های زنان را درونی کرده بودند. 

این وضعیت، هامنی است که "شیال روباتام" از آن به عنوان »فلج  شدن آگاهی 

زنان در جنبِش انقالبِی مرد-محور« یاد می کند.255 فلج آگاهی مانع از آن شد 

که زنان فعال اَشکال و سطوِح دیگِر ستم و تبعیض و به سکوت کشانده شدن 

خود  را، از جمله در درون هامن سازماِن سیاسی ای که متاِم انرژِی خود را وقف 

آن کرده بودند ببینند.

وقتی به گذشته باز  می گردیم می توانیم ببینیم که آسیبی که به جنبِش زنان وارد 

شد، فقط از سوی رژیم اسالمی  و نیرو های حزب الله نبود. مسلم است که جنبِش 

برابری طلبانه ی زنان و فمینیسِم سوسیالیستی، نه می توانست، و نه می بایست 

255.    S. Rowbotham, Women, Resistance…, p. 12. 



زنان و انقالب ۱۳۵۷

۲۵6

جدا از مبارزه ی برای دمکراسِی اقتصادی و سیاسی و صلح و عدالِت اجتامعی 

باشد. اما این رضورت، به معنای مستحیل شدن هویِت شخصی و سیاسِی زنان در 

حزب یا سازمان، و یا جنبش سیاسی نیست که موجب می شود تا انرژِی جسمی  و 

ذهنی و عاطفی آن ها در مبارزه ای رصف شود که هیچ قدرتی در تعیین اهداف ، 

برای  یا  ملی  آزادی  برای  مبارزه  دیگر،  به عبارت  ندارند.  آن  مسیر  و  الویت ها 

سوسیالیسم، رضورتا موجب افزایش آگاهی جنسیتی یا تغییِر ارزش ها و رفتار های 

جنسیت گرای تثبیت شده ی کوشنده گان )زن و مرد( منی شود.

تأکید بر این نکته نیز الزم است که  رابطه ی پر مشکل احزاب  سیاسی و سازمان های 

نبوده و نیست.  ایران  تنها خاص  زنان،  از جمله تشکل و جنبش  دموکراتیک، 

احزاب  سیاسِت  بر  همه جا  مردانه،  بینش های  و  پدرساالرانه  و  اخالقی  نگرش 

مسلط بوده است. بسیاری از فمینیست های غربی وجود ارزش ها و کنش های 

سوسیالیستی  و  ضد امپریالیستی  جنبش های  در  را  جنسیت-باور  و  قیم  مأبانه 

مورد انتقاد قرار داده و نشان داده اند که چه گونه مبارزات سیاسی مورد استفاده 

قرار گرفته تا صدای مخالِف زنان درون جنبش های مرتقی خاموش شود.256 

در کشور های خاورمیانه نیز کوشنده گان حقوق زن، جنسیت گرائی جنبش های 

انقالبی  را افشاء کرده و به ویژه از شباهت بین دیدگاه  های نیرو های چپ و 

نیرو های اسالمِی جامعه ی خویش سخن گفته اند. آن ها از این واقعیت سخن 

می گویند که هر زمان بحث حقوِق زنان عرصه ی عمومی  را ترک کرده و وارِد 

شده،  زنان  فردی  آزادی های  و  مرد  و  زن  میان  خصوصی  و  شخصی  روابِط 

اختالف میان فعاالِن سیاسی - مذهبی و غیر  ِ   مذهبی  رنگ می  بازد. اظهاراِت فاطمه 

256.    L. Sargent, ‘New Left Women and Men: The Honeymoon is Over’, in L. Sargent (ed.) Women and 

Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism (Boston, Mass.: South 

End Press, 1981) p. xviii.
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شکست یک تجربه  ی فمینیسم-سوسیالیستی

مرنیسی در باره ی احساسی که موقعِ رفنت به جلسه ی گروه  های چپ داشته، 
خواندنی است. او می نویسد این تجربه، شبیه تجربه ی به مسجد رفنت است.256 

نوال  السعداوی وجود این الگوی کلی و مشابه در مرص را تأیید می کند، یعنی 

سازمان های سیاسِی زنان نه تنها از سوی حکومت، که حتی از سوی گروه  های 

چپ نیز با مخالفت روبه رو می شوند، با این استدالل که»ما باید یکپارچه علیه 

نظاِم ستم و استثامر مبارزه کنیم«. 257 سعداوی اظهار تأسف می کند که صدا 

و انتقاد های چپ علیه جنبش های زنان، بلندتر و قوی تر از انتقاد های آن ها از 

موضوعاِت دیگر است. این گواهی ها، نشان می دهد که غلبه ی ارزش های مردانه 

و برتری جویانه و تقسیِم جنسیتِی کار در فعالیت های سیاسی، پدیده های فرا-

فرهنگی و فرا-تاریخی است. شاید بتوان گفت که تنها کسب دانش در باره ی 

تئوریک و تجربیاِت عملِی فمینیستی در  با مباحِث  تجربیاِت گذشته، آشنایی 

سطح جهانی، و افزایش آگاهی جنسیتی مانع از تکرار تجربیات منفی، از  نوع 

دیگر است.

 257.    Dwyer Kevin, Arab Voice: The human rights debatein the Middle East, Routlege, 1991, p. 186.

 ۲۵7.   ه. شادی، »گفتگو با نوال السعداوی«، نیمه ی دیگر 3 و ۴ )زمستان 136۴(. صص. 37 تا ۴۲.
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پایان سخن

 "همیشه خواب ها
از ارتفاع ساده   لوحِی خود پرت می شوند و می میرند 

 من شبدرِ چهار  پری را می بویم
که بر گور مفاهیم کهنه روئیده است" 

فروغ فرخزاد

مطالعه ی جنبش های شکست  خورده ی انقالبی  همواره پرسش های جدیدی پیش 

این است که  قاعدتا  می آورد. پرسش مهمی  که مطالعه ی حارض مطرح می کند 

تجربیاِت انقالبی  چه تأثیری بر دیدگاه زنان فعال سیاسی نسبت به خود و به 

جایگاه خود در جامعه و در سیاسِت ایران باقی گذاشته است. ظهوِر زنان به عنوان 

یک نیروی مهم ِ سیاسی پس از انقالب، بی شک یکی از برجسته ترین نتایج انقالب 

بوده است. هم زمان با تالش های کینه توزانه ی رژیِم اسالمی  علیه زناِن سکوالر و 

تحصیلکرده، به امید احیا گذشته  های دور با نقش ها و روابط جنسیتِی عهد عتیق، 

زنان ایران روابط استبدادی فرهنگی و اجتامعی پدرساالرانه را در همه ی زمینه  ها 

به چالشی جدی کشیده اند. تسلیم نشدِن زنان به انتظارات و توقعاِت فرهنگِی 

زناِن  ظهوِر  است.  مشهود  اجتامعی  زندگِی  فضای  از  هر  زمینه  در  روحانیون، 

فیلمساز ، موفقیت و شهرِت بی ماننِد برخی از زناِن نویسنده، و پیرشفت تحسین    

بر انگیِز علمِی دانش آموزان دخرت در کنکور ورودی دانشگاه  ها، نشان می دهد که 

زنان به مراتب بیش از پیش، به دنباِل کسِب هویت و استقالل ذهنی در زندگِی 
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اجتامعی و فرهنگی هستند.

از نگرش ناظِر ساده   اندیش و بی   اطالع و یا مدافِعان رژیِم اسالمی، شاید این     

پیرشفت ها منایان  گِر گشوده  شدِن دروازه های ترقی به  روی زنان، در حکومِت 

اسالمی  باشد. اما واقعیِت امر اراده و تالش عظیِم زنان برای گریخنت از زندان 

اسالمی  زنانه  گی و نقش های جنسیتی است که پاسداراِن رشیعت می کوشند 

آن ها را در آن محبوس کنند. رژیم اسالمی  دروازه ها را به  روی زنان نگشوده؛  

زنان از روی حصار ها می پرند. انگیزه ی آن ها نیروی غیرِ  قابل بر گشت تحول 

اجتامعی است، یعنی چیزی که رژیم اسالمی،  نه قادر به کنرتل آن است، و 

نه می تواند با تلقیِن ایدئولوژی واپسگرایانه و تبلیغات سیاسی و رسکوب، آن 

 را متوقف کند.

پایداری آنان در حکومِت اسالمی  و مبارزه ی آرام آنان برای  زندگی زنان و 

مقاومت  وجِه  مهم ترین  شاید   است.  اسالمی  رژیم  اسفندیاِر  چشم  تغییر، 

زنان مربوط به حجاب اجباری باشد. حجاب، به عنوان مناد هویِت اسالمی  و 

پاک  سازِی جامعه از فرهنِگ غربی، هدف اصلِی تبلیغات دولتی و سیاسِت 

جنسیتی آن است. شگفتی ندارد که مقاومت آشکار زنان در برابر حجاب، 

به بارزترین منوِد نافرمانی زنان در برابر حکومت اسالمی  و سیاست های آن 

بدل شده است، و در سال های پس از انقالب، این نافرمانی اَشکال متفاوتی به 

 خود گرفته است. به  رغم تلقین بی  امان ایدئولوژیک و اِعامل زور، دستگیری ، 

شکنجه و جریمه ی زناِن نافرمان، حجاب هنوز هم باید با زوِر پلیِس اخالقی 

و یگان های ویژه ی اسالمی  بر زنان تحمیل شود. مقاماِت ایرانی ابراز نگرانی 

می کنند که 80٪ از دستگیر  شده گان، زیر ۲0 سال سن دارند )یعنی به نسلی 

تعلق دارند که در رژیِم اسالمی  به  دنیا آمده و پرورش یافته اند، اما ماشین 

تبلیغات رژیم، تأثیری بر آنان نگذاشته  است(. بی تردید، حجاب و عدمِ رعایت 
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آن از سوی زنان، هامن اندازه سبِب دل -مشغولِی رژیم است که اوایِل انقالب 

بود.259 

بسیاری از حامیان رژیم اسالمی، نخبه گاِن زن و مقامات دولتی بار ها  به شکست 

حکومت در جنِگ حجاب اعرتاف کرده اند. جالب است که گاه، حتی می توان 

ندای نارضا یتی و اعرتاض علیه ارزش ها، کنش ها و سیاست های جنسیت -محوِر 

حکومت مالیان را از جانب زناِن مسلامن حامی  نظام نیز شنید، یعنی هامن زنانی 

که حکومِت اسالمی  برای ارائه ی انگاره ی زِن مسلامن در اذ هاِن مردم بسیج 

کرده تا الگویی از زن ایده آل مسلامن به نسِل جواِن عرضه کند. سیاست های 

ضد زِن رژیم به مرحله ای رسیده که شامِر فزاینده ای از زناِن طرفدار رژیم 

اعرتاض  استخدام  و  آموزش  و  خانواده  قوانین  در  تبعیضات جنسی  به  هم 

دارند. تشکیل سازمان ها و نهاد های دولتی گوناگون برای امور زنان، کمیته  ها 

و دفاتِر بی شامر و برگزارِی بی وقفه ی سمینار ها، کنفرانس ها، کنگره  ها،  ایراِد 

زنان،  وظایِف  و  حقوق  زمینه ی  در  رسمی   بیانیه  های  و صدوِر  سخرنانی ها 

همه گی گواه حساسیِت کلیدی مسئله ی حقوق و جایگاِه زنان برای حکومت 

اسالمی است. اعرتاِض زنان، از هر گروه و به هر شکل و طریقی که انجام گیرد، 

باعِث وجد و شادی متاِم فمینیست های ایرانی است.

تجربه ی مشارکت در جنبِش ضد  امپریالیستِی مرد-محوری که مبارزه ی زنان 

را تابعی از اهداِف کالن تِر آزادِی ملی ساخت، و صداِی آنان را خاموش کرد، 

زندگی  تبعید  در  آن ها  از  بسیاری  حاال  که  را  سوسیالیستی  فمینیست های 

می کنند، در زمینه ی روابط جنسیتی رادیکال تر کرده، هر  چند که بسیاری از 

259.   خواننده ی فرزانه متوجه است که از زمان نوشنت این کتاب به زبان انگلیسی در 199۴ تا کنون، مبارزه  ی 
زنان علیه اسالمی  کردن جامعه، از آن جمله و شاید به خصوص در مورد حقوق و پوشش زنان، اَشکال بسیار متنوع  و 

رادیکا ل تری به خود گرفته و ما اکنون اطالعات به روز تری در این مورد داریم.
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آن ها را که به عنوان روشنفکراِن چِپ مستقل به فعالیت ادامه می دهند، از  

فعالیت مستقیم سیاسی و تشکیالتی دور کرده است. به گواه نوشته  هائی که 

در خارج از کشور منترش می شوند، زنان ایرانی در خِط مقدِم نقِد اجتامعی-

فرهنگی و مذهبی قرار دارند که جای آن در سنت روشنفکری ایران خالی بوده 

است. مترکز بر اراده و استقالل و ابتکار شخصی در مبارزه ی سیاسی، اینک 

فضای نسبتا زیادی را در زندگِی روشنفکرانه ی زنان اشغال کرده است. 

تردیدی نیست که ر هایی واقعی و تعمیق   یافته ی زنان، تنها در یک جامعه  ی 

و  تأمین  را  شهروندان اش  همه جانبه ی  مشارکِت  و  برابری  که  عدالت خواه، 

تضمین می کند، عملی خواهد بود. اما چنین جامعه ای یک َشِبه خلق منی شود، 

و یکی از مهم ترین پیش-رشط هایش بسط و گسرتِش باور های فمینیستی در 

میان بخش فزاینده ای از زنان و مردان، و زدودِن افکار و سلطه ی مردساالرانه 

است. در چنین رشایطی است که استعداد ها و توان زنان فرصت ظهور می یابد. 

تبعا این مبارزه نیز، نظیِر هر مبارزه ی سیاسی دیگری، به تشکل و سازمان دهی 

نیاز دارد. تشکل های مستقل زنان و رابطه ی رضورِی آن ها با سازمان های سیاسی 

چپ، پیچیده گی هائی دارد و با تناقض هایی روبه روست. از سوئی، مادام که 

سازمان های چپ سیاست ها و تفکرات مرد-محوِر سنتی را کنار نگذارده اند، 

نخواهند توانست همکاری زنان فمینیست را جلب کنند؛ و از سوی دیگر، بدون 

وجود و حضوِر چنین زنانی در تشکل های چپ،  چنین تحول فرهنگِی درون-

سازمانی به وجود نخواهد آمد. 

رنگ   باخنت  سبِب  زیادی  تا حدود  پسا-انقالبی،  تجربیاِت  است،  مسلم  آن چه 

مخالفت های گذشته با استقالل سازمان های زنان، و هم چنین به  رسمیت شناخته  

برای عدالت اجتامعی و دموکراسی سیاسی  آنان در مبارزه  شدِن سهم مهم 

گردیده است. هشدار های قیم  مآبانه و تعصب  آلوده ای نیز که تا چندی پیش 
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به زنان فعال در تبعید توصیه می کرد از تجربیات زنان کشور های غربی  بهره 

بربند، اما از »نفوذ تأثیرات فمینیستی« بپرهیزند،۲60 تا حدود زیادی فروکش 

فمینیستی،  کنش های  و  اندیشه  ها  گفت  می توان  این حال،  با  است.  کرده 

هنوز هم چون گذشته، برای بسیاری از روشنفکرانی که خود را در طیف چپ 

ایده  ها و مطالباِت  برای فهمیدن  این علت که  به  تنها  بیگانه اند؛  می بینند، 

فمینیستی کوشِش صادقانه ای نشده است. طبیعی است که روابط و همکارِی 

آینده بین فمینیست های ایران و بخشی از جنبِش چپ که دست خوِش دگرگونِی 

ایدئولوژیِک شده، بسته گی به میزاِن تالش صمیامنه ی چپ در جهِت شناسائی و 

باز نگری در باور های جنسیت گرای گذشته، از جمله خصومت آن ها با ایده  های 

فمینیستی دارد. 

با این  همه، همدلی و همکاری بین تالش گران فمینیست و سوسیالیست برای 

هر  آن  کس  که به عملی بودن پروژه ی سوسیالیسم دمکراتیک برای دگرگون 

ساخنت و انسانی تر کردن ساختار های اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و روابِط بین 

دو جنس باور دارد ، ممکن و حیاتی است. موقعیِت زنان در ایران با مشکالِت 

عمومِی ناشی از توسعه  نیافته گِی مادی و فرهنگی و سیاسی پیوند عمیق دارد. 

در  زنان  انقیاِد  که  است  این  واقعیت  اما  است؛  ویژه  مورِد  هر موردی، یک 

ایران هامن ریشه   هایی را دارد که انقیاِد زنان در جوامعِ دیگر داشته است. 

در همه ی کشور ها، پیرشفت  های مثبت در حقوق قانونی زنان و استقالل و 

اقتصادی  آزادِی شخصی و اجتامعِی آن ها، عمیقا با پیرشفت عمومِی اجتامعی-

و سیاسی در ارتباط بوده و هست. این پیرشفت، پیش -رشط خودآگاهی و 

مبارزه ی زنان برای دگرگون ساخنت      روابط و نهاد های پدر ساالرانه و تبعیض  آمیز 

پایان سخن

۲60.  نگاه کنید به بیانیه دو سازمان سیاسی چپ ، راه کارگر و سازمان فدائی )پیش تر، سازمان رهائی کار( پیام کارگر، 
شامره 81، اسفند 1369،
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و هنجار ها، ارزش ها و زباِن جنسیت گرا است. درست است  که دیگر منی توان 

"الگویی آرمانی" یا منونه ی" واقعا موجود"ی را به عنوان سنِد انکار  ناپذیری از 

امکان تحول مطلوب ارائه داد، اما با پیروی از این گفته ی »آنتونیو گرامشی« 

می توان با »خوش بینی در عزم و بدبینی در تعقل«، تالش برای تحقق جهانی 

انسانی تر، دمکراتیک  تر، برابرنگر   تر، و کم  تر سلسله - مراتبی را اشاعه داد. این 

تالشی علیه بینش قدیمی است که "تا بوده، همین بوده" یعنی توصیه به پذیرش 

برای  اسرتاتژی  بهرتین  این حال، شاید  با  به وضعیِت موجود.  و رضایت دادن 

چنین تحولی، روی کرد به یک پروژه ی »سوسیالیسم دموکراتیک فمینیستی« 

باشد. یعنی: »تأکید بر این  که در جامعه  ای که ما می خواهیم بساز یم، پذیرش 

نه رشم آور، که مهربانی و عطوفت  وابستگِی متقابل، ر هائی دهنده است و 

همه گانی است...«261 

شکسِت جنبش زنان در ایراِن پس از انقالب آشکارا نشان می دهد که جنبِش 

سیاسِی زنان تا چه حد با جنبش دموکراسی خوا هانه و عدالت جو پیوند دارد. 

و ساختار های  اَشکال  بین  ارتباط  به عنوان یک جنبِش سیاسی منی توانیم  ما 

فرودستی،  زیرا  بگیریم،  نادیده  را  ستم  و  سلطه  ایدئولوژیک  و  اجتامعی 

رسکوب، استثامر و تحقیر زنان از نهاد ها و روابِط متنوع و متعددی نشأت 

می گیرد که هویِت ما را، هم به عنوان زن، و هم به عنوان عضوی از یک طبقه ی 

اجتامعی و یک گروه  قومی، مذهبی و ملی شکل می دهد. توامنندی زنان 

آموخته  را که  ارزش ها و ضدارزش های مرد-محوری  آغاز می شود که  زمانی 

پافشاری  با  بزداییم.  خود  سیاسِی  و  شخصی  زندگی  از   کرده ایم،  درونی  و 

بر خواسته  های سیاسی خاِص خود و با حفِظ هویت مشخص خود می توان 

261.   Heidi. Hartmann, ‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More 

Progressive Union’, in Capital and Class, 1979, p.33
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262.   L. Segal. Is the Future Female? Troubled Thoughts on Contemporary Feminism, London: 

Virago Press, 1988, p. 231.

آگاه  یعنی  این  کرد.  زنان  صدای  شنیدن  به  وادار  عمومی را  سیاسی  جنبِش 

بودن به منافع و خواسته های خاص خود و حفظ چهره و صدای متامیز خود، 

در  رمزی  اسم  یا  سیاسی  در جمعیتی  نامشخص  چهره ای  این که رصفا  نه  و 

لیست اعضاء و هواداران یک تشکیالت سیاسی بودن؛ این یعنی عمل بر مبنای 

تعقل، نه پیروی کورکورانه از یک سلسله اصول؛ یعنی به عنوان "غیرِ خودی" به 

اهداف بیان شده و نیات بیان نشده ی جنبش نگریسنت، و به عنوان "خودی" 

آن اهداف و نیات را ارزیابی کردن و به چالش کشیدن. این وقتی است که  امر 

شخصی، امری سیاسی می شود؛ و زنان فعال خواهند توانست مطالباِت خود را 

خود تدوین کنند و از اتهام فرقه گرایی و خودخواهی که پیوسته در جنبش های 

سیاسِی مرد-محور به زنان نسبت  داده شده، نرتسند. در این رابطه، اصولی که 

"لین سیگال" به عنوان اصوِل راهنام برای فمینیست های سوسیالیسِت آینده 

مطرح می کند، می تواند برای فمینیست های ایرانی نیز راه گشا باشد:

از  ناشی  که  است  نفس  به  اتکای  و  خود  توان  شناخِت  ] اصل [،  »نخستین 

مشارکت زنان در مبارزه ی سیاسی است، زیرا این زنان خواهند بود که جمعا 

مبارزه را به پیش می برند و جهت می دهند. دومین اصل، شناخت این واقعیت 

است که فرو دستِی زنان محصوِل توطئه  ی آگا هانه  ی مردان نیست، یا دست  

کم فقط محصوِل توطئه ی خود آگاِه مردان نیست، بلکه ریشه در متاِم نهاد ها 

و ایدئولوژی های اجتامعِی دارد. سومین اصل، شناخت این است که مسائِل 

طبقاتی، قومیتی، منطقه ای و ملی در تعییِن زندگی زنان و مردان هامن قدر 

نقش دارند که جنِسیت آن ها.«262 

انعطاف   و  استقالل  ایران،  دموکراتیک  فمینیستی -سوسیالیستی- جنبِش 



زنان و انقالب 13۵7

۲68

پذیری الزم را خواهد داشت تا اهداف خود را تعیین کند، اولویت های خود 

را مشخص کند، اسرتاتژی ها و تاکتیک های خود را تنظیم کند و مستقال وارد 

ائتالف ها شود یا ائتالف ها را ترک کند. این استقالل نوعی شورش است. ما 

به جامعه  به شورش می زنیم. مبارزه و شورش زنان  بقای خود دست  برای 

تکاِن الزم را می دهد تا رسانجام با واقعیِت نیاز به بازبینی و تغییر ِارزش ها 

و انگاره  ها و روابِط سلسله-مراتبی ، غیرِ  دمکراتیک و پدر ساالری که در متاِم 

جامعه نهادینه شده رودررو شود.

باز  گشتی  راه  كه  رساشیبی  افتاده  در  اسالمی   حکومت  این  که،  آخر  سخن 

برای آن وجود ندارد. تجربه ی متام انقالبات و جنبش های پیروز سیاسی نشان 

می دهد كه شدت دادن به رسكوب و محدودتر كردن فضای سیاسی، و تنوع 

بخشیدن به ابزار تجاوز به حقوق انسانی مردم، ممكن است فرجام یك رژیم 

چالش  كرد.  نخواهد  متوقف  آن را  اما  بیاندازد،  تأخیر   به  كمی  را  رسكوب گر 

مهمی كه پیش روی فعالین جنبش قرار دارد این است كه چه گونه می توان از 

اشتبا هات جنبش آزادی خواهانه ای كه انقالب بهمن را به بیراهه برد، اجتناب 

كرد. به طور مثال، چه گونه می توان مطالبات ویژه ی طبقاتی، ملی و جنسیتی 

را در محراب مبارزه ی ضد استبدادی قربانی نكرد و در عین حال، با پافشاری بر 

این مطالبات، مبارزه ی ضد استبدادی را از متحدین خود محروم نكرد؛ چه گونه 

ائتالفات مقطعی و فصل مشرتك مطالبات جنبش را تقویت كرد و  می توان 

مدعیان  مادی  و  ایدئولوژیك  اهداف  و  نیات  ساخنت  روشن  از  حال،  درعین 

رهربی جنبش رس باز نزد؛ چه گونه می توان جیره خواران و فرصت طلبان ایرانی 

و غیرِ ایرانی را كه حامیت از یك رژیم رسكوب گر را با شعار ها و تحلیل های ضد 

جنگ و ضد امپریالیستی و ظاهرا مرتقی توجیه می كنند، افشا كرد، بی آن كه 

رضورت مقابله با جنگ طلبان و نیات امپریالیستی دولت های غربی  را فراموش 
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و مشاركت در شبكه  های سیاسِی  افقی  ائتالف  در  كرد؛ و چه گونه می توان 

جنبش حضور فعال داشت، اما در گفتامن اصالح طلب اسالمی  مستحیل نشد؟

برای جنبش كنونی زنان، چالش مهم این است که چه گونه می توان ضمن طرح 

مطالبات ویژه ی زنان، همراه با سایر نیرو های جامعه ی مدنی به مبارزه در 

جهت مطالبات عمومی تِر مربوط به آزادی های سیاسی و فردی، دموكراسی و 

عدالت اجتامعی ادامه داد. باید امیدوار بود كه نسل جوانی كه به خصوص 

اکنون در ایران برای كسب برابری حقوقی و اجتامعی و دگرگونی باور های 

زن ستیز و سلسله-مراتبیِ  فرهنگی فعالیت كرده و می كند، و توانسته به یكی 

از مهم ترین و مؤثرترین حركت های سیاسی و اجتامعی در ایران تبدیل شود؛ با 

زیركی و هوشیاری از تحوالت جهانی، از تجارب مبارزات گذشته و از  فرصتی 

كه تنزل محبوبیت و مرشوعیت رژیم اسالمی  پدید آورده برای تحقق آرمان 

خود به خوبی استفاده کند.
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